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Передмова 

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в 

Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості 

та правової культури. Великого значення набувають правове 

виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного 

законодавства еволюційний розвиток нашого суспільства не 

відбувається. 

Підвищення рівня правових знань, правосвідомості та правової 

культури можливе лише за повсякденного, професійно організованого 

правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм. 

Розуміння основ адміністративного права є необхідною умовою 

життєдіяльності громадянина України. 

В результаті вивчення курсу «Адміністративне право України», 

студенти повинні знати:  

- основні нормативні акти, що регулюють правовідносини в 

галузі адміністративного права;  

- основні принципи управління адміністративного права;  

- статус об’єктів адміністративного права;  

- основи адміністративного процесу та ін. 

Студент повинен уміти використовувати отримані знання в своїй 

професійній, громадській та особистій діяльності:  

- використовувати нормативні акти в своїй професійній 

діяльності;  

- правильно оцінювати політико-правову ситуацію;  

- аналізувати нормативні акти;  

- застосовувати отримані знання для захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні;  

- користуватися законодавчими актами при розв’язанні питання 

з адміністративних правопорушень. 

Навчальний процес планується проводити згідно з логікою 

системного підходу і у відповідності з сучасним етапом теорії 

адміністративного права. 

При формуванні обов’язкових вимог до змісту навчальної 

програми враховується відповідний статус дисципліни в системі 

суспільних наук, її роль в формуванні сучасної правової культури в 

суспільстві. 
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Зміст та структура навчальної дисципліни 

Як суспільна навчальна дисципліна «Адміністративне право 

України» включає обов’язковий мінімум основних правових понять. 

Тема 1. Адміністративне право України: поняття і предмет 

правового регулювання. 

Адміністративне право як галузь права. Поняття і метод 

адміністративного права. Система адміністративного права. 

Адміністративно-правові відносини. 

Тема 2. Джерела адміністративного права. Кодекс про 

адміністративні правопорушення. 

Зовнішні форми відображення адміністративно-правових норм. 

Особливості джерел адміністративного права. Класифікація джерел 

адміністративного права. Види джерел адміністративного права. 

Структура Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Тема 3. Управління як об’єкт адміністративного права. 

Поняття управління. Управління як соціальне явище. Об’єкти 

управління та їх характеристика. Види управління та їх 

характеристика. Структура державного управління. Риси державного 

правління. 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного права. 

Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Основи 

адміністративно-правового статусу громадян. Права та обов’язки 

громадян. Правовий статус органів виконавчої влади. 

Тема 5. Поняття форм і методів державного управління. 

Правовий статус державного службовця. 

Поняття та принципи державної служби. Посада та посадова 

особа. Обов’язки та права державного службовця. Проходження 
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державної служби. Відповідальність державного службовця. Поняття 

державного управління. Функції державного управління. Форми 

державного управління. Адміністративно-правові методи. 

Тема 6. Основи адміністративного процесу. Органи уповно-

важені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

Адміністративний процес. Структура та стадії адміністративного 

процесу. Адміністративне провадження. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання, 

особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів. Законні 

представники особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. Система органів, як розглядають справи про 

адміністративні правопорушення. 

Тема 7. Адміністративні правопорушення: поняття і ознаки. 

Поняття складу адміністративного правопорушення. 

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Складові 

адміністративного правопорушення. Об’єкт та об’єктивна сторона 

адміністративного правопорушення. Суб’єкт та суб’єктивна сторона 

адміністративного правопорушення. 

Тема 8. Адміністративна відповідальність та адміністративні 

стягнення: поняття, види та особливості. 

Адміністративна відповідальність як вид юридичної 

відповідальності. Адміністративні стягнення. Види адміністративних 

стягнень. Попередження, штраф, описне вилучення предмета, 

конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні 

роботи, адміністративний арешт. Мета стягнення. 
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Теоретичний матеріал 

Державне управління і виконавча влада 

Управління як соціальне явище 

В управлінні виділяють такі основні види:  

Соціальне управління – це діяльність людей, їх громадських і 

державних об’єднань, управління людини людиною, в цілому 

суспільством;  

Технічне управління – це створення людьми, їх об’єднаннями 

машин і механізмів, а також «управління ними» з метою полегшення 

умов праці;  

Біологічне управління – це використання об’єктивних законів 

природи, що відкриваються біологічними науками для створення 

нових сортів рослин і порід тварин. 

Ознаки та види соціального управління 

Соціальне управління (управління суспільством в цілому) – це 

механізм організації громадських зв’язків, що здійснюється всіма 

державними інституціями, незалежно від конкретного призначення, 

органами місцевого самоврядування, а також об’єднаннями громадян. 

Ознаки соціального управління:  

 Виявляється через спільну діяльність людей, організує їх для 

такої діяльності у відповідні колективи та організаційно оформлює;  

 Своїм головним призначенням має впорядкування та 

врегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених 

індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх 

поведінку(волю);  

 Виступає в ролі регулятора управлінських взаємовідносин, що 

виникають між суб’єктом і об’єктом у процесі практичної реалізації 

функції соціального управління;  

 Є владним, оскільки базується на підпорядкуванні волі 

учасників управлінських відносин – суб’єкт формує та реалізує волю, а 

об’єкт їй підкорюється;  

 Має особливий механізм реалізації через організаційно 

оформлені групи людей, якими виступають органи виконавчої влади 
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(державного управління), органи місцевого самоврядування та 

об’єднання громадян або уповноважені особі цих організацій. 

Виділяють такі види соціального управління:  

 Громадське управління – здійснюється об’єднаннями 

громадян, іншими недержавними організаціями;  

 Муніципальне управління – здійснюється за допомогою 

діяльності органів місцевого самоврядування;  

 Державне управляння – виконавча та розпорядча діяльність 

державних органів. 

Функції соціального управління:  

В залежності від спрямованості та місця впливу:  

 Внутрішні;  

 Зовнішні. 

В залежності від змісту, характеру та об’єкта впливу:  

 Загальні:  

 Інформування;  

 Прогнозування;  

 Планування;  

 Організація;  

 Розпорядництво(регулювання);  

 Координація;  

 Контроль. 

 Спеціальні:  

 Правоохоронні;  

 Правозабезпечувальні;  

 Правореалізуючі. 

 Допоміжні:  

 Кадрова;  

 Фінансово-планова;  

 Матеріально-технічна та ін. 

Система соціального управління виконується шляхом взаємодії 

між суб’єктом та об’єктом управління через прямі та зворотні зв’язки. 
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Державне управління 

Державне управління розподіляється на такі елементи:  

1. Прийняття рішення. 

2. Виконання рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення. 

Державне управління – це самостійний вид державної діяльності, 

що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер, 

особливої груп державних органів (посадкових осіб) щодо практичної 

реалізації функцій та завдань держави в процесі повсякденного і 

безпосереднього управління економічним, соціально-культурним та 

адміністративно-політичним будівництвом. 

Характерні риси державного управління:  

 Загальнодержавний характер, оскільки воно охоплює 

найбільш важливі сторони життя держави та суспільства;  

 Спрямованість на виконання Конституції та законів України 

(підзаконна діяльність);  

 Юридично-владний, розпорядчий характер;  

 Організаційний зміст, за допомогою якого досягається 

регулювання і координація спільної праці людей;  

 Активність і цілеспрямованість, має безпосередніми об’єктами 

свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративно-

політичного будівництва;  

 Безперервне і постійне здійснення. 

Принципи державного управління:  

 Законність;  

 Верховенство права;  

 Рівноправність громадян в управлінні;  

 Відповідальність органів виконавчої влади (посадкових осіб) 

за доручену справу перед людиною і державою;  

 Гласність;  

 Участь громадян та їх участь в управлінні. 
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Сутність виконавчої влади:  

 Є відносно самостійною гілкою (формою, видом) єдиної 

державної лади в Україні;  

 Спрямована на практичну реалізацію Конституції, законів 

України в загальнодержавному та функціонально-компетеційному 

масштабах;  

 Має державно-правову природу, наділена владними 

повноваженнями, що виявляються в її можливостях впливати на 

поведінку і діяльність людей, їх об’єднань, праві і можливостях 

підпорядковувати собі волю інших;  

 Здійснюється на посадах поділу державної влади на гілки не 

на всіх рівнях, а тільки на вищому, оскільки на місцевому рівні 

відсутні законодавчі органи;  

 Не може ототожнюватися з виконавчою діяльністю, оскільки 

остання є формою реалізації виконавчої влади, видом державної 

діяльності відповідної компетенційної та функціональної 

спрямованості;  

 Здійснюється системою спеціально створених суб’єктів – 

органами виконавчої влади різних рівнів, наділеними виконавчою 

компетенцією, що не властиве органам законодавчої та судової влади. 

Через систему цих органів виконавчої влади – здійснюється державне 

управління, виконавча та розпорядча діяльність. 

Предмет, метод і система адміністративного права 

Адміністративне право – це галузь права (сукупність правових 

норм), що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які 

виникають з метою реалізації і захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, утворення 

нормальних умов для функціонування суспільства і держави. 

Предмет адміністративного права формують відносини, пов’язані із:  

 Діяльністю органів виконавчої влади;  

 Внутрішньо організаційною діяльністю інших державних 

органів, підприємств, установ, організацій;  
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 Управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування 

та здійснення іншими недержавними суб’єктами делегованих 

повноважень органів виконавчої влади;  

 Розглядом судами справ про адміністративні правопорушення. 

Метод адміністративного права (метод адміністративно-

правового регулювання) – це сукупність зафіксованих у нормах цієї 

галузі права прийомів (засобів) впливу на суспільні відносини, що 

становлять її предмет, застосування яких дає змогу створити належні 

умови для реалізації і захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, утворення нормальних умов для 

функціонування суспільства і держава. 

Метод адміністративно-правового регулювання реалізується через:  

 Використання приписів, тобто покладення прямого 

юридичного обов’язку на суб’єкта (об’єкта) управління вчиняти ті чи 

інші дії;  

 Встановлення заборон, тобто покладення на суб’єкта (об’єкта) 

управління прямого юридичного обов’язку не вчиняти ті чи інші дії;  

 Надання дозволів, тобто надання суб’єктові (об’єктові) 

управління можливості вчиняти дії за власним вибором у межах 

правових норм. 

Принципи адміністративного права – це вихідні, об’єктивно 

зумовлені, основоположні засади, відповідно до яких формуються і 

функціонують система та зміст адміністративного права. 

Принципи АП:  

1. Внутрішні;  

2. Зовнішні;  

3. Процесуальні. 

Внутрішні:  

 відповідність адміністративного права положенням 

Конституції України;  

 верховенство адміністративно-правового закону в системі 

нормативних актів, які містять адміністративно-правові норми;  

 наявність власного підґрунтя формування і розвитку;  
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 спеціалізація;  

 відповідність адміністративного права положення 

міжнародно-правових актів. 

Зовнішні:  

 служіння державної адміністрації суспільству та людині;  

 обмеженість втручання адміністрації в громадське і особисте 

життя людини;  

 повнота прав і свобод громадян в адміністративно-правовій сфері;  

 взаємна відповідальність;  

 мінімально необхідні повноваження органів державної 

виконавчої влади;  

 оптимальне доповнення і врівноваження державно-владних 

повноважень органів виконавчої влади з повноваженням органів 

місцевого самоврядування. 

Процесуальні:  

 додержання компетенції;  

 охорона інтересів особистості і держави;  

 публічність (офіційність);  

 об’єктивна (матеріальна) істина;  

 гласність;  

 рівність;  

 швидкість (економічність);  

 здійснення провадження національною мовою;  

 відповідальність посадових осіб. 

Система адміністративного права складається з двох частин:  

1. Загальна. 

2. Особлива. 

Загальна частина включає в себе:  

 Норми, що закріплюють принципи державного управління;  

 Норми, що закріплюють правове становище суб’єктів АП;  

 Державна служба;  

 Норми, які визначають форми та методи державного управління;  

 Адміністративний процес;  
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 Норми що регулюють питання адміністративного примусу;  

 Норми, які врегульовують питання адміністративно-правових режимів;  

 Норми, що забезпечують законність у державному управлінні. 

Особлива частина включає в себе:  

1. Норми, що регулюють питання державного управління в 

економічній сфері, що в свою чергу поділяються на:  

 Управління державною і регіональною власністю;  

 Управління в енергетичній сфері та вугільною промисловістю;  

 Управління агропромисловим комплексом та забезпечення;  

 Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством;  

 Управління інфраструктурою;  

 Управління у галузі екології і природних ресурсів;  

 Управління у сфері економічного розвитку і торгівлі;  

 Управління фінансами;  

 Управління зовнішньоекономічною діяльністю;  

 Управління митною справою. 

2. Норми, що регулюють управління соціально-культурним будівництвом:  

 Управління освітою і наукою та у справах молоді і спорту;  

 Управління охороною здоров’я;  

 Управління культурою;  

 Управління у сфері соціального захисту населення. 

3. Норми, що регулюють управління адміністративно-

політичною діяльністю:  

 Управління обороною;  

 Управління національною безпекою;  

 Управління внутрішніми справами;  

 Управління закордонними справами;  

 Управління юстицією. 

Адміністративне право та інші галузі права:  

1. Конституційне право:  

Приписи норм конституційного права слугують вихідною 

основою для норм АП. У нормах АП розвиваються і деталізуються 
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положення Конституції України та інших джерел конституційного 

права щодо функціонування виконавчих і розпорядчих органів. 

2. Фінансове право:  

Для регулювання фінансово-бюджетних відносин використовується 

адміністративно-правовий метод. 

3. Цивільне право:  

Норми, як цивільного, так і адміністративного права регулюють 

майнові відносини. Однак, учасники адміністративно-правових 

майнових відносин є нерівними. 

4. Трудове право:  

Трудове і АП тісно пов’язані у зв’язку з регулюванням відносин 

державної служби. 

5. Кримінальне право:  

Кримінальне і АП охороняють схожі суспільні відносини: 

існуючий порядок управління, власності, охорони здоров’я, прав і 

свобод громадян тощо. 

Наука адміністративного права 

Адміністративне право як наука – складова частина юридичної 

науки, яка визначається як система державно-управлінських, 

адміністративних поглядів, ідей, уявлень про закони, які 

регламентують відносини у сфері державного управління (виконавчої 

влади), про його соціальну обумовленість та ефективність, 

закономірностях, реформуванні та тенденціях розвитку 

адміністративного законодавства, про принципи АП, про історію та 

перспективи його розвитку. 

Адміністративно-правові норми 

Адміністративно правова норма – це встановлене, ратифіковане 

або санкціоноване державою, забезпечене в разі необхідності її 

примусовою силою, загальнообов’язкове, формально визначене 

правило поведінки, яке покладає на учасників суспільних відносин, 

що становлять предмет АП, обов’язки і надає їм права. 

Види адміністративно-правових норм:  

1. За предметом правового регулювання:  
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 Норми, що визначають порядок утворення, завдання і функції 

органів виконавчої;  

 Норми, що окреслюють адміністративно-правовий статус громадян;  

 Норми, що окреслюють адміністративно-правовий статус 

підприємств, установ, організацій;  

 Норми, що визначають засади державної служби;  

 Норми, що стосуються форм і методів державно-управлінської 

діяльності;  

 Норми, що стосуються питань адміністративного примусу;  

 Норми, встановлюють способи забезпечення законності у 

сфері державного управління;  

 Норми, що визначають основи управління економікою,  

 Норми, що визначають основи управління соціально-культурною сферою;  

 Норми, що визначають основи управління адміністративно-

політичною діяльністю. 

2. За цільовим призначенням:  

2.1. Матеріальні:  

 Управлінські;  

 Правоохоронні. 

2.2. Процесуальні:  

 Адміністративно-процедурні;  

 Адміністративно-юрисдикційні. 

3. За юридичним змістом:  

 Зобов’язуючі;  

 Забороняючі;  

 Заохочувальні;  

 Рекомендаційні;  

 Уповноважуючи. 

4. За масштабом дії:  

 Загальнодержавні;  

 Регіональні;  

 Діють в українських установах за кордоном. 
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5. За обсягом правового регулювання:  

 Загальні;  

 Міжгалузеві;  

 Галузеві;  

 Місцеві (локальні). 

Джерела адміністративного права 

Джерела АП – це прийняті уповноваженими органами акти 

правотворчості, які цілком складаються з адміністративно-правових 

норм чи містять хоча б одну з таких норм. 

Джерела АП розподіляються:  

1. За юридичною силою:  

 Конституція України;  

 Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано 

верховною Радою України;  

 Закони та інші акти, що мають силу закону;  

 Постанови верховної Ради України;  

 Укази президента України;  

 Постанови Кабінету міністрів;  

 Накази міністрів;  

 Нормативно-правові акти Верховної Ради;  

 Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;  

 Рішення органів місцевого самоврядування. 

2. За органами, що їх видають:  

 Верховна рада України;  

 Президент України;  

 Міністерство;  

 Місцеві державні адміністрації;  

 Органи місцевого самоврядування. 

3. За масштабом дії:  

 Локальні: діють у межах певних адміністративно-

територіальних одиниць;  

 Загальні акти, які діють по всій території України;  
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 Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

українських установ за кордоном. 

4. За цільовою спрямованістю:  

 Акти, які регулюють порядок організації та діяльності органів 

виконавчої влади;  

 Акти, які окреслюють адміністративно-правовий статус громадян 

та інших суб’єктів адміністративного права;  

 Акти, які регламентують питання державної служби;  

 Акти, які регулюють питання адміністративно-правових режимів;  

 Акти, якими врегульовано адміністративно-процесуальну діяльність;  

 Акти, що містять норми адміністративно-примусового характеру;  

 Акти, що регламентують питання забезпечення законності у 

сфері державного управління. 

Систематизація адміністративного права розподіляється на:  

 Кодифікація;  

 Інкорпорація;  

 Консолідація. 

Кодифікація – спосіб систематизації, який полягає в 

удосконаленні актів законодавства через зміну змісту (переробку і 

узгодження) адміністративно-правових норм та їх об’єднання у новій 

єдиний нормативно-правовий акт. 

Інкорпорація – спосіб систематизації, який полягає у 

зовнішньому впорядкуванні (розташуванні в тому чи іншому порядку) 

вже наявних нормативно-правових актів без зміни змісту 

адміністративно-правових норм, які містяться в них. 

Консолідація – спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні 

кількох нормативно-правових актів, що діють в одній і тій самій сфері 

суспільних відносин, в єдиний акт, як правило, без зміни змісту 

адміністративно-правових норм, вміщених. 
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Адміністративно-правові відносини 

Поняття та структура адміністративно-правових відносин 

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у 

сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав 

і обов’язків урегульованих нормами адміністративного права. 

Структура адміністративно-правових відносин поділяються на 

такі підпункти:  

1. Юридичні підстави: матеріальні норми АП 

2. Юридичні факти:  

 Дії: правомірні, неправомірні;  

 Події: стихійні лиха (повені, землетруси, пожежі, епідемій, 

епізоотії, тощо. 

3.  Суб’єкти:  

 Громадяни України, іноземці, особи без громадянства;  

 Об’єднання громадян;  

 Власники, уповноважені власники;  

 Державні службовці та службовці громадських організацій;  

 Державні органи;  

 Структурні підрозділи органів влади;  

 Органи самоврядування, самодіяльні організацій. 

4.  Об’єкти - це те заради чого виникають правовідносини: речі 

інші матеріальні цінності, продукти духовної творчості, здоров’я, 

гідність людини, моральність. 

Види адміністративно-правових відносин розподіляються:  

1.  За предметом правового регулювання:  

 Матеріальні;  

 Процесуальні. 

2. За характером взаємодій суб’єктів:  

 Вертикальні (відносини «влади підпорядкування»);  

 Горизонтальні (відносини координації та узгодження). 

3. За характером дій зобов’язаного суб’єкта:  
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 Активні;  

 Пасивні. 

4. За характером виникнення:  

 Відносини, що породжуються правомірними діями;  

 Відносини, що породжуються неправомірними діями. 

5. За способом захисту:  

 Відносини, що захищаються в адміністративному порядку 

 Відносини, що захищаються в судовому порядку 

Суб’єкти адміністративного права громадянина 

Основи адміністративно-правового статусу громадян України 

Адміністративно-правовий статус громадянина України є 

складовою частиною його загального правового статусу, 

встановленого Конституцією України, законодавчими актами України, 

а також міжнародними правовими актами. 

Адміністративно-правовий статус громадянина України 

поділяється на:  

 Права;  

 Свободи;  

 Обов’язки;  

 Гарантії реалізацій цих прав і обов’язків, механізм їх охорони 

державою. 

АП статус громадянина України встановлюється обсягом та 

характером його адміністративної правосуб’єктності, яку складають 

адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність. 

Адміністративна правоздатність – визнана законом за 

громадянином фактична можливість бути суб’єктом адміністративного 

права, мати права та обов’язки адміністративно-правового характеру. 

Адміністративна дієздатність – визнана законом спроможність 

громадян своїми діями набувати і здійснювати права і виконувати 

обов’язки адміністративно-правового характеру. 
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Конституційні права та обов’язки громадян у сфері 

виконавчої влади поділяються на:  

 Права:  

 На участь в управлінні державними справами (ч. 1 ст. 38 Конституцій 

України);  

 На доступ до державної служби (ч. 2 ст.38 КУ);  

 На звернення в органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб (ст. 40 КУ);  

 На недоторканність особистості (ст. 29 КУ);  

 На недоторканність житла (ст. 33 КУ);  

 На тайну листування, телефонних переговорів та телеграфних 

повідомлень (ст. 31 КУ);  

 На оскарження в суді рішень, дій та бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та 

службових осіб (ст. 55 КУ);  

 На освіту (ст. 53 КУ);  

 На охорону здоров’я (ст. 49 КУ). 

 Обов’язки:  

 Захищати Вітчизну, незалежність її територіальну цілісність 

Украйни, шанувати її державні символи(ст. 65 КУ);  

 Сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом(ст. 67 КУ);  

 Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки(ст. 66 КУ);  

 Неухильно додержуватися КУ та законів Украйни, не посягати 

на права і свободи, честь і гідність інших людей(ст. 68 КУ). 

Структура прав та обов’язків громадян:  

 Загальні права та обов’язки які (визначають правове 

становище громадянина у всій системі державного управління);  

 Спеціальні права та обов’язки які (визначають правове 

становище громадянина у конкретній сфері державного управління). 
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Основні види гарантій прав та свобод людини та 

громадянина:  

 Конституційні;  

 Кримінально-правові;  

 Адміністративно-правові;  

 Цивільно-правові. 

Звернення громадян 

Звернення громадян (ЗГ) – це викладені в письмовій або усній 

формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про звернення громадян»). 

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 КУ). 

Є такі основні види звернень громадян як:  

- пропозиція (зауваження) – ЗГ, де висловлюються поради, 

рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також 

висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та 

умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і 

громадського життя соціально-культурної та інших сфер діяльності 

держави і суспільства. (ч. 2 ст. 3 Закону України «Про звернення 

громадян»);  

- заява (клопотання) – звернення громадян з проханням про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією і чинним 

законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення 

чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, народних депутатів, 

депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлювання думки 

щодо поліпшення їх діяльності. 
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Клопотання це письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо (ч. 3 ст. 3 Закону 

України «Про звернення громадян»);  

- скарга – звернення громадян з вимогою про поновлення прав і 

захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 

рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб 

(ч. 4 ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»). 

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства 

Права та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства:  

 Нарівні із громадянами України користуються правами на 

оскарження незаконних дій (рішень) органів державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, на свободу та особисту 

недоторканність, на недоторканність житла, на вільну працю, на 

охорону здоров’я та медичну допомогу, на освіту, на свободу совісті та ін.;  

 Користуються в Україні правами та несуть обов’язки в 

основному нарівні з громадянами України (крім випадків, 

встановлених законами або міжнародними договорами України);  

 Зобов’язані підкорятися законам України;  

 Мають більш вузьку адміністративну правоздатність, ніж 

громадяни України, мають певні обмеження. 

Окремі обмеження в правосуб’єктності іноземців та осіб без 

громадянства:  

Не можуть:  

 Обирати та бути обраними до органів державної влади та 

місцевого самоврядування;  

 Брати участь відправленні правосуддя;  

 Мати доступ до державної служби, займати певні посади;  

 Проходити службу у Збройних Силах України. 

Обмежені:  

 В діяльності, пов’язаній з державною службовою таємницею;  

 У в’їзді на територію України;  
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 У пересуванні по території України та обранні місця проживання;  

 У можливості проживання та здійснення своєї діяльності 

тільки на підставі спеціальних документів (статті 23, 24, 16 ч.4 ст. 8 

Закону України «Про правовий статус іноземців»). 

Для іноземців та осіб без громадянства встановлена особлива 

адміністративна деліктоздатність (статті 7 – 18, 20 Закону України 

«Про правовий статус іноземців») 

Органи виконавчої влади 

Поняття та ознаки органів виконавчої влади 

Орган виконавчої влади – це організація, яка є частиною 

державного апарату, має власну структуру та штат службовців, 

територіальний масштаб діяльності, утворюється в установленому 

законом або іншими правовими актами порядку і в межах 

передбаченої компетенції здійснює від імені і за дорученням держави 

функції державного управління в економічній, соціально-культурній, 

адміністративно-політичній сферах суспільного життя, а також:  

 Здійснює підзаконну організаційно-управлінську, виконавчо-

розпорядчу діяльність в економічній, соціально-культурній та 

адміністративно-політичній сферах суспільного життя 

 Має визначений законодавством територіальний масштаб діяльності;  

 Фінансується із державного бюджету;  

 Має внутрішню структуру та штат службовців;  

 Створення, структура, порядок діяльності і компенсація 

визначається Конституцією та законами України, актами Президента 

України та іншими нормативно-правовими актами;  

 Реалізує функції держави, виконуючи положення Конституції 

та законів України, актів Президента України, а також нормативно-

правових актів органів державного управління вищого рівня;  

 Наділений відповідною компетенцією та державно-владними 

повноваженнями;  

 Має офіційне найменування та повноваження використовувати різні 

атрибути з державною символікою. 
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Види органів виконавчої влади 

Органи виконавчої влади класифікуються за:  

1. Територіальним масштабом діяльності:  

 Центральні;  

 Міжтериторіальні;  

 Місцеві. 

2. Порядком вирішення підвідомчих питань:  

 Колегіальні;  

 Єдиноначальні. 

3. Предметом спрямованості компетенції:  

 Органи управління економікою;  

 Органи управління соціально-культурним будівництвом;  

 Органи управління адміністративно-політичною діяльністю;  

 Органи міжгалузевого управління. 

4. Становищем та місцем в системі органів виконавчої влади:  

 Вищі;  

 Нижчі. 

Система органів виконавчої влади 

Системи органів виконавчої влади України – це сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних державних органів, які створюють 

цілісність єдність у процесі реалізації виконавчої влади на території 

України які поділяються на:  

1. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. 

2. Центральні органи виконавчої влади:  

 Міністерства;  

 Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;  

 Інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, 

інспекції);  

 Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом;  

 ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ 

через відповідних членів КМУ;  

 Управління, відділи міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в областях, в АР Крим. 
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3. Місцеві та територіальні органи:  

 Управління, відділи, інші структурні підрозділи міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади в районах, містах, 

районах міст;  

 Територіальні органи міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади;  

 Районні державні адміністрації;  

 Обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації. 

Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади:  

1. Призначає та звільняє глав дипломатичних представництв 

України в інших державах і при міжнародних організаціях;  

2. Припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 

30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;  

3. Призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-

міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення 

про його відставку;  

4. Призначає половину складу Ради Національного банку 

України і Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення;  

5. Призначає на посади та звільняє з посади за згодою Верховної 

Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову 

Фонду державного майна України, Голову Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України;  

6. Утворює, реорганізує та ліквідую за поданням Прем’єр-міністра 

України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;  

7. Скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради 

міністрів АР Крим;  

8.  Є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 

призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних 

Сил України інших військових формувань; здійснює керівництво у 

сферах національної безпеки та оборони держави;  

9.  Очолює Раду національної безпеки і оборони України;  
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10. Вносить до ВР України подання про оголошення стану війни 

та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі 

збройної агресії проти України;  

11. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або 

часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній 

незалежності України;  

12. Приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні 

або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у 

разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної 

екологічної ситуації – наступним затвердженням цих рішень 

Верховною Радою України;  

13. Присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та 

інші вищі спеціальні звання і класні чини;  

14.  Нагороджує державними нагородами; встановлює президентські 

відзнаки та нагороджує ними;  

15. Приймає рішення про прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;  

16.  Видає укази і розпорядження;  

17.  Здійснює помилування;  

18.  Підписує закони, прийняті Верховною Радою України;  

19.  Має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 

законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної 

Ради України. 

Правове становище Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів 

виконавчої влади який:  

1. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про Кабінет Міністрів України» та іншими законами 

України, актами Президента України 

2. Відповідальний перед Президентом України та 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених у статтях 85, 87 Конституції України (розгляд і 
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прийняття рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; надання згоди на призначення Президентом 

України Прем’єр-міністра України; здійснення контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів України; вирішення питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України та ін.) 

3. Виконує функції у сфері виконавчої влади в тісному 

взаємозв’язку з Президентом України, бере участь у вирішенні тих 

завдань, які ставить Президент перед Кабінетом Міністрів України  

4. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-

міністр України, Перший віце-прем’єр–міністр, три віце-прем’єр-

міністри, міністри 

5. Персональний склад Кабінету Міністрів України 

призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра 

України 

6. Керує роботою Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр, 

який призначається Президентом України за згодою більш ніж 

половини від конституційного складу Верховної Ради України, 

спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, схваленої Верховною Радою України 

7. Видає постанови та розпорядження, які підписує Прем’єр-

міністр України 

Функції Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України виконує такі функції:  

1. Забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 

виконання Конституції і законів України, актів Президента України,  

2. Вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина  

3. Забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення; 

соціального захисту; освіти, науки і культури; охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування 
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4. Розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, 

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України 

5. Забезпечує рівні умови всіх форм власності; здійснює 

управління об’єктами державної власності відповідно до закону 

6. Розробляє проект закону про Державний бюджет України і 

забезпечує його виконання, подає Верховній Раді України звіт про 

його виконання 

7. Здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і 

національної безпеки України, громадського порядку, боротьбі зі 

злочинністю 

8. Організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи 

9. Спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади та виконує інші функції, визначені Конституцією 

України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та 

законами України, актами Президента України 

Система центральних органів виконавчої влади 

У Кабінет Міністрів України входять:  

1. Прем’єр-міністр – міністерства 

2. Перший віце-Прем’єр-міністр – центральні органи виконавчої влади; 

3. Віце-Прем’єр-міністри – центральні органи виконавчої влади 

зі спеціальним статусом 

4. Міністри – центральні органи виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через відповідних членів Кабінету Міністрів України 

Місцева державна адміністрація поділяється на:  

1. Обласну 

2. Районну 

3. Київську міську 

4. Севастопольську міську 
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Компетенція місцевих державних адміністрацій 

Місцева державна адміністрація:  

1. Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень 

Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2. Забезпечує законність і правопорядок, охорону прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

3. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

4. Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці; 

5. Забезпечення державної політики в галузі соціального 

забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян; 

6. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі науки, 

освіти, охорони здоров’я, культури фізкультури і спорту, материнства і 

дитинства, сім’ї та молоді; 

7. Забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними 

договорами України на відповідній території; 

8. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок 

посадовими особами і громадянами; 

9. Забезпечує підготовку та виконання відповідного бюджету; 

10. Забезпечує звіт перед відповідною радою виконання 

відповідних бюджетів; 

11. Забезпечує виконання програм соціально-економічного 

розвитку та звіт про їх виконання перед відповідною радою; 

12. Забезпечує виконання регіональних екологічних програм та 

звіт про їх виконання перед відповідною радою; 

13. Забезпечує виконання регіональних, науково-технічних програм; 

14. Забезпечує реалізацію інших наданих державою, а також 

делегованих відповідними радами повноважень. 

Державні службовці 

Поняття, види та принципи державної служби 

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, що 

обіймають посади в державних органах та їх апараті з метою 

практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 
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заробітну плату за рахунок державних коштів (ст. 1 Закону України 

«Про державну службу») 

Види державної служби:  

 Державна служба в апараті законодавчих органів 

 Державна служба в органах виконавчої влади (органах 

державного управління та їх апараті) 

 Державна служба в судових органах 

Принципи державної служби:  

 Служіння народу України 

 Демократизм і законність 

 Персональна відповідальність за виконання службових 

обов’язків, дисциплінованість 

 Гуманізм і соціальна справедливість 

 Додержання прав та законних інтересів органів місцевого 

самоврядування, прав підприємств, установ 

 Пріоритет прав людини і громадянина 

 Професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, 

відданість справі. 

Посада і посадова особа 

 Посада – це визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на 

яку покладено встановлене нормативними актами коло службових 

повноважень (ст. 2 Закону України «Про державну службу»). 

 Посадові особи – керівники та заступники керівників 

державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких 

законами або іншими нормативними актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій (ст. 2 

Закону України «Про державну службу»). 

Види державних службовців за владними повноваженнями 

 Представники адміністративної влади (службовці, чиї дії 

поширюються на осіб, що їм не підпорядковані). 

 Посадові особи (службовці, на яких покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та контрольно-дорадчих функцій). 
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 Спеціалісти (службовці, які мають професійні знання в 

окремих галузях та здійснюють професійну діяльність). 

 Допоміжний (технічний) персонал (секретарі, діловоди, 

архіваріуси, лаборанти, стенографісти тощо (діяльність яких пов’язана 

з виконанням матеріально-технічних дій (операцій), які не тягнуть за 

собою юридичних наслідків). 

Основи адміністративно-правового статусу державних 

службовців. Відповідальність 

Основні обов’язки державного службовця:  

 Додержання Конституції України та інших актів 

законодавства України;  

 Забезпечення ефективної роботи та виконання завдань 

державних органів відповідно до їх компетенції;  

 Недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;  

 Безпосереднє виконання покладених на них службових 

обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи 

посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;  

 Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що 

стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а 

також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає 

розголошенню;  

 Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення 

професійної кваліфікації;  

 Сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і 

творчість в роботі. 

Основні права державного службовця:  

 Користуватися правами і свободами, які гарантуються 

громадянам України Конституцією і законами України;  

 Брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх 

повноважень рішень;  

 Одержувати від державних органів, підприємств, установ і 

організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування 

необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;  
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 На повагу особистої гідності, справедливе і ставлення до себе 

з боку керівників, співробітників і громадян;  

 Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою службовця;  

 На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, 

який йому присвоюється, якості, досвіду та стану роботи;  

 Безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що 

стосуються проходження ним державної служби, в необхідних 

випадках давати особисті пояснення;  

 На просування по службі з урахуванням кваліфікації та 

здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь 

у конкурсах на здійснення посад більш високої категорії;  

 Вимагати службового розслідування з метою зняття 

безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;  

 На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної 

роботи умови праці;  

 На соціальній і правовий захист відповідно до його статусу;  

 Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих 

державних органах та у судовому порядку (ст. 11 Закону України «Про 

державну службу») 

Державний службовець повинен діяти в межах своїх 

повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному 

законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в 

письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала 

доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу 

за посадою особу (ст. 10 Закону України «Про державну службу») 

Конкретні обов’язки та права державних службовців 

визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і 

відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що 

затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах 

закону та їх компетенції 
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Обмеження, пов’язані із перебуванням на державній службі 

Державний службовець не має права:  

1. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;  

2. Брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають 

нормальному функціонуванню державного органу. 

3. Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби 

окремими категоріями державних службовців, встановлюються 

виключно законодавчими актами України (ст. 16 Закону України «Про 

державну службу»). 

Стадії проходження державної служби:  

 Прийом (вступ) до служби 

 Атестування 

 Переміщення по службі 

 Припинення служби 

Відповідальність державних службовців розподіляється так:  

1. Дисциплінарна 

 На підставі Закону «Про державну службу» 

 На підставі дисциплінарних статутів та положень про службу 

 На підставі Кодексу законів про працю України 

2. Адміністративна 

 На підставі Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» 

 На підставі КУпАП та інших актів законодавства 

3. Матеріальна за спричинення матеріальної шкоди 

 Повна 

 Обмежена 

4. Кримінальна 
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Бюджетні установи 

Поняття та види бюджетних установ 

 Бюджетні установи – це організації, заклади, установи, які 

створюються у встановленому порядку органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, повністю утримуються за 

рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є 

неприбутковими (тобто такими, що не мають на меті одержання 

прибутку для його наступного розподілу між учасниками) 

юридичними особами публічного права (ст. 2 Бюджетного кодексу 

України, статті 85, 167 ЦК України), мають такі об’єкти:  

1. Соціальні (надають різноманітні життєво здійснюють 

необхідні послуги діяльність, спрямовану на збереження життя та 

здоров’я людини, організацію освіти, створення належних житлових, 

комунальних, побутових та інших умов життєдіяльності людини, 

надання соціальної та іншої допомоги) 

 Лікувально-профілактичні заклади 

 Освітні установи 

 Установи соціального захисту населення 

 Житлово-комунальні установи тощо 

2. Духовні (забезпечують створення та засвоєння духовних цінностей 

у суспільстві, підвищення освітнього та культурного рівня людей, 

формування й розвиток свідомості суспільства та окремої людини) 

 Культурно-просвітницькі заклади 

 Музеї, театри 

 Президент України 

 Засоби масової інформації тощо 

Об’єднання громадян 

Поняття та види об’єднань громадян 

Об’єднання громадян – це добровільне громадське формування, 

створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

громадянами своїх прав і обов’язків. Розподіляють таки види 

об’єднань громадян:  
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1. Масові об’єднання:  

 Політичні партії – це зареєстроване згідно з законом 

добровільне об’єднання громадян-прихильників певної загально 

національної програми суспільного розвитку, що має своєю метою 

сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере 

участь у виборах та інших політичних заходах 

 Громадські організації – об’єднання громадян для 

задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 

спільних інтересів 

 Професійні союзи – добровільна неприбуткова громадська 

організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами 

за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) 

 Релігійні організації – це об’єднання громадян, що 

утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян 

сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної 

та інституційної культури, призначають і змінюють персонал згідно зі 

своїми статутами (положеннями) 

2. Органи громадської самодіяльності 

3. Члени громадського формування з охорони громадського порядку 

4. Органи громадського самоврядування 

5. Домові, вуличні ради, ради мікрорайонів тощо 

Функції, форми та методи державного управління 

Функції державного управління. Поняття та види функцій 

державного управління 

Функції державного управління – це конкретні напрями 

управлінського впливу суб’єкта управління на об’єкт управління, в 

яких і за допомогою яких розкривається зміст управління та 

досягається його мета, характеризуються однорідністю та цільовою 

спрямованістю. 

Види функцій поділяються на:  

1. Загальні 

 Прогнозування 
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 Планування 

 Організація 

 Регулювання 

 Координація 

 Облік 

 Контроль 

2. Спеціальні – характеризують особливості конкретного 

суб’єкта чи об’єкта управління 

3. Допоміжні – забезпечують реалізацію загальних і спеціальних 

функцій управління 

 Кадрового забезпечення 

 Фінансового забезпечення 

 Матеріально-технічного забезпечення та інші. 

Форми державного управління 

Поняття та види форм державного управління 

 Форма управління – це зовнішній вияв конкретних дій, які 

здійснюються органами виконавчої влади для реалізації поставлених 

перед ними завдань 

Форми державного управління поділяються:  

1. За змістом 

 Неправові: проведення організаційних заходів (інструктування, 

навчання та інше), та здійснення матеріально-технічних операцій(складення 

довідок, звітів тощо) 

 Правові: правотворча (видання юридичних актів), та інші 

юридично значимі дії 

2. За цілеспрямованістю 

 Внутрішня (використовується для вирішення внутрішніх 

організаційних питань) 

 Зовнішня (використовується з метою виконання завдань й 

функцій органа управління) 

3. За способом виявлення: словесна, письмова, усна та конклюдентна 
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Правові акти державного управління 

Юридичний варіант управлінського рішення:  

1. Видається повноважним суб’єктом виконавчої влади або державно-

управлінської діяльності в межах його компетенції у певній формі 

2. Юридично владне волевиявлення суб’єкта виконавчої влади 

3. Одностороннє волевиявлення суб’єкта виконавчої влади  

4. Містить в собі юридично-владний припис суб’єкта виконавчої 

влади, обов’язків для адресата, має переважно імперативний характер 

5. Визначає правила належної поведінки у сфері управління 

6. Підзаконний, тобто повинен видаватися відповідно до КУ та 

інших законодавчих актів  

7. Являє собою юридичний різновид службових документів 

8. Видається з дотриманням певних організаційно встановлених 

правил (процедур) 

9. Може бути в установленому порядку визнаним недійсним, 

опротестований або оскаржений 

Вимоги стосовно юридичного змісту правових актів 

державного управління 

Правовий акт державного управління:  

1. Не повинен суперечити Конституції України, законам та 

нормативним актам Президента України 

2. Повинен базуватись на конституційному розмежуванні 

предметів відання і повноважень між органами виконавчої влади 

3. Повинен врахувати правові акти органів виконавчої влади, що 

стоять вище 

4. Повинен бути виданим повноважним органом виконавчої 

влади (посадовою особою) в рамках його компетенції 

5. Повинен бути юридично обґрунтованим, з чітким окресленням 

підстав його видання та юридичних наслідків 

6. Не повинен обмежувати або порушувати компетенцію і 

оперативну самостійність управлінських ланок, що стоять нижче 

Порядок прийняття правових актів державного управління 

Стадії прийняття актів державного управління:  

 Ініціювання – постановка питання про видання акта 
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 Опрацювання (розробка) проекту акта 

 Прийняття акта 

 Опублікування акта 

 Доведення акта до відома обов’язкових або уповноважених суб’єктів 

 Набрання актом чинності 

Класифікація актів державного управління 

Критерії класифікації:  

1. За юридичними властивостями:  

 Нормативні акти  

 Індивідуальні акти 

2. За призначенням в механізмі правового регулювання:  

 Загально регулятивні акти 

 Загально значимі акти 

 Акти конкретного значення 

3. За нормами вияву:  

 Словесні, письмові, усні 

 Конклюдентні 

4. За строками дій:  

 Невизначеного строку дій (безстрокові) 

 Строкові 

 Тимчасові 

5. За органами, що видають акти:  

 Акти Президента України 

 Акти Уряду України 

 Акти органів виконавчої влади (центральних, державних 

адміністрацій 

 Акти місцевого самоврядування 

 Акти керівників державних підприємств, установ та організацій 

Критерії класифікацій поділяються:  

1. За характером компетенції:  

 Загальні 

 Галузеві 

 Міжгалузеві 

2. За територією дії:  

 Діють на усій території України 
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 Діють на території адміністративно-територіальної одиниці 

3. За назвою: укази, постанови, розпорядження, накази, вказівки, 

рішення, інструкції, правила, положення 

4. За способом охорони акта:  

 Акти, що охороняються заходами дисциплінарної відповідальності 

 Акти, що охороняються заходами адміністративної відповідальності 

 Правові акти управління з адміністративною санкцією 

Адміністративно-правові методи 

Поняття адміністративно-правових методів 

Адміністративно-правовий метод – це засоби практичного здійснення 

функцій державно-управлінської діяльності, досягнення її цілей. 

Види адміністративно-правових методів: переконання та примус 

 Адміністративні 

 Економічні 

 Соціально-психологічні 

Адміністративні методи державного управління виділяються 

за такими критеріями:  

1. За формою вираження: адміністративно-правові і адміністративно-

організаційні  

2. За ступенем управляючого впливу: імперативні, уповноважуючи, 

заохочувально-рекомендуючі 

3. За юридичними властивостями: нормативні й індивідуальні 

4. За формою припису: категоричні, поручительні, рекомендуючі  

5. За метою застосування: заходи адміністративного запобігання, 

заходи припинення правопорушень, адміністративні стягнення 

Відповідальність за адміністративним правом 

Поняття і основні риси адміністративної відповідальності 

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної 

відповідальності, складова частина адміністративного примусу, яка 

полягає у накладенні на правопорушників загальнообов’язкових 

правил, які діють у державному управлінні, адміністративних 

стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального 

чи морального характеру. 
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Основні риси адміністративної відповідальності:  

 Встановлюється як законами, так і підзаконними актами;  

 Суб’єктами можуть бути як фізичні. Так і юридичні особи;  

 Підставою є адміністративне правопорушення;  

 За адміністративні правопорушення передбачені адміністративні 

стягнення;  

 Адміністративні стягнення накладаються широким колом 

уповноважених органів (посадових осіб) органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, а також суддями;  

 Адміністративні стягнення накладаються органами та 

посадовими особами на правопорушників, які не підпорядковані їм по 

службі;  

 Накладання адміністративного стягнення не тягне судимості 

та звільнення з роботи;  

 Заходи адміністративної відповідальності застосовуються 

відповідно до законодавства, яке регулює провадження у справах про 

адміністративні порушення 

Принципи адміністративної відповідальності 

 Законності 

 Відповідальності за вину 

 Персональної відповідальності (покарання) 

 Невідворотності відповідальності 

 Доцільності відповідальності 

 Гласності відповідальності 

Законодавчі основи адміністративної відповідальності 

 Конституція України 

 Закони України 

 Рішення місцевих рад, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність 

 Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення та 

Митний кодекс України 

Адміністративне правопорушення, його склад 

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 
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громадській порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність (ст. 9 КУпАП) 

Склад адміністративного правопорушення поділяється на:  

1. Об’єкт:  

 Загальний 

 Родовий 

 Безпосередній 

2. Об’єктивна сторона:  

 Діяння: дія бездіяльність 

 Антигромадський характер 

 Протиправність 

 Причинний зв’язок 

3. Суб’єкт:  

 Фізичні особи 

 Юридичні особи 

4. Суб’єктна сторона:  

 Вина 

 Мотив 

 Мета 

Загальні правила і строки притягнення до адміністративної 

відповідальності:  

1. Неухильне додержання принципів верховенства права і 

законності 

2. Оплатне вилучення і конфіскація предмета як додаткові 

стягнення можуть накладатися лише у випадках, коли їх застосування 

передбачено КУпАП та іншими законами 

3. Стягнення накладається в точно визначених законом межах 

4. При накладанні стягнення слід додержуватися всіх інших 

вимог законодавства про адміністративні правопорушення 

Обставини, які впливають на адміністративну відповідальність 

Пом’якшують відповідальність:  

 Щире розкаяння винного;  
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 Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;  

 Вчинення правопорушення під впливом сильного душевного 

хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;  

 Вчинення правопорушення неповнолітнім;  

 Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка 

має дитину до одного року. 

Орган (посадова особа), який розглядає справу, може визнати 

пом’якшуючими і обставини, не зазначені в законі (ст.34 КУпАП). 

Обтяжують відповідальність:  

 Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її;  

 Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, 

за яку особу вже було подано адміністративному стягненню; вчинення 

правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;  

 Втягнення неповнолітнього в правопорушення;  

 Вчинення правопорушення групою осіб;  

 Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за 

інших надзвичайних обставин;  

 Вчинення правопорушення у стані сп’яніння. Залежно від 

характеру адміністративного правопорушення орган (посадова особа), 

який накладає стягнення, може не визнати цю обставину обтяжливою. 

(ст.35 КУпАП) 

Строки накладення адміністративних стягнень (ст.38 КУпАП):  

 Не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення 

 Якщо правопорушення триваюче – не пізніш як через місяці з 

дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про 

адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі 

суду (судді) 

 Якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча 

суду (судді):  

1. Не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення;  

2. При триваючому правопорушенні – не пізніше як через три 

місяці з дня його виявлення. 

 У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закритті 

кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак 
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адміністративного правопорушення – не пізніш як через місяць з дня 

прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або 

про її закриття. 

Адміністративні стягнення та їх види 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги правил 

співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 

самим правопорушником, так і іншими особами (ст. 23 КУпАП) 

Розподіляють таки види адміністративних стягнень (ст. 24 КУпАП):  

1. Попередження;  

2. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(керування транспортними засобами, права полювання);  

3. Штраф;  

4. Громадські роботи;  

5. Виправні роботи;  

6. Адміністративний арешт;  

7. Адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб 

без громадянства;  

8. Конфіскація:  

 Предмета, який став знаряддям або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення;  

 Грошей, одержаних у наслідок учинення адміністративного 

правопорушення. 

Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24 КУпАП):  

1. Зобов’язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення у потерпілого 

2. Попередження 

3. Догана або сувора догана 

4. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які 

їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за 

їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання 

Обставини, що включають адміністративну відповідальність:  

 Крайня необхідність (ст. 18 КУпАП) 

 Необхідна оборона (ст. 19 КУпАП) 

 Неосудність (ст. 20 КУпАП) 
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Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних правопорушень 

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних 

правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо. 

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, 

справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом 

(посадовою особою), стягнення накладається в межах санкцій, 

встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До 

основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з 

додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за 

будь-яке з вчинених правопорушень 

Підставою для звільнення від адміністративної відповідальності є 

малозначність учиненого адміністративного проступку (ст. 22 КУпАП) 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців 

Поняття та види дисциплінарних стягнень 

Під дисциплінарною відповідальністю згідно з чинним 

законодавством України слід розуміти накладення на 

правопорушників дисциплінарних стягнень за вчинені дисциплінарні 

правопорушення:  

1. За законом України «Про державну службу» 

 Попередження про неповну службову відповідальність;  

 Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у 

призначенні на вищу посаду. 

2. За Кодексом законів про працю України 

 Догана;  

 Звільнення. 

3. За дисциплінарними статутами і положеннями;  

 Пониження в спеціальному званні на один ступінь;  

 Пониження в класному чині, званні;  

 Позбавлення нагрудного знаку «Почесний працівник прокуратури»;  

 Звільнення з позбавленням класного чину, ранку;  
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 Звільнення;  

 Зауваження;  

 Догана;  

 Сувора догана;  

 Затримка у присвоєнні чергового звання або поданні до його 

присвоєння на строк до одного року;  

 Попередження про неповну посадову відповідальність. 

Адміністративний процес 

Адміністративний процес: загальні риси та особливості 

Адміністративний процес – це врегульована нормами 

адміністративно-процесуального права діяльність виконавчо-розпорядчих 

органів держави, їх посадових осіб, інших уповноважених на те суб’єктів, 

спрямована на реалізацію норм адміністративного матеріального права, а 

також матеріально-правових норм інших галузей прав в ході розгляду 

індивідуального-конкретних справ. 

Загальні риси:  

 Здійснюється тільки уповноваженими на те суб’єктами;  

 Нормативно-правове урегулювання процесуальних дій 

суб’єктів адміністративного процесу;  

 Обумовлюється читкою системою дій по проведенню операцій 

з приписами норм;  

 Необхідність закріплення певних фактів, які після цього 

стають юридичними;  

 Адміністративно-процесуальна діяльність завжди ґрунтується 

на праві, пов’язана з реалізацією матеріальних норм адміністративного 

права а у деяких випадках – і норм інших галузей права. 

Особливості:  

 Як правило адміністративний процес пов’язаний з виконавчо-

розпорядчою діяльністю;  

 Має специфічний зміст та динамічність;  

 Здійснюється як судовими органами, так і широким колом 

органів виконавчої влади;  
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 Має специфічну мету і завдання. 

Суб’єкти адміністративного процесу:  

1. Державні органи та їх посадові особи;  

2. Адміністрація підприємств, установ та організацій;  

3. Суди (судді);  

4. Об’єднання громадян, органи місцевого самоврядування та їх 

посадови особи;  

5. Власники, їх представники та уповноважені особи;  

6. Соціальні індивіди: громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства;  

7. Органи прокуратури. 

Принципи адміністративного процесу:  

 Законності;  

 Правової рівності;  

 Охорони інтересів та держави;  

 Офіційності адміністративного процесу;  

 Об’єктивної істини;  

 Гласності;  

 Здійснення процесу державною мовою і забезпечення права 

користуватися рідною мовою;  

 Презумпції невинуватості та правомірності дій громадян;  

 Швидкості та економічності процесу;  

 Самостійності в прийнятті рішення. 

Види адміністративних проваджень:  

1. Юрисдикційні провадження;  

2. Провадження по справах про адміністративні правопорушення;  

3. Провадження по скаргам громадян;  

4. Дисциплінарне провадження;  

5. Провадження, які носять неюрисдикційний характер;  

6. Провадження по підготовці та прийняттю індивідуальних 

актів управління;  

7. Провадження по пропозиціям і заявам громадян;  
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8. Провадження по застосуванню адміністративно-

попереджувальних заходів;  

9. Провадження по застосуванню заходів адміністративного 

припинення;  

10. Реєстраційно-дозвільне провадження;  

11. Установче провадження;  

12. Провадження по реалізації контрольно-наглядових повноважень;  

13. Виконавче провадження;  

14. Провадження по приватизації державного та громадського майна;  

15. Провадження по земельним, екологічним, фінансово-

бюджетним, податковим та іншим справам;  

16. Діловодство. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення – це 

низка послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а у деяких 

випадків інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністративного 

законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення 

правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання винесеної 

постанови. 

Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення:  

1. Своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин 

кожної справи 

2. Вирішення справи у точній відповідальності із законом 

3. Забезпечення виконання винесеної постанови 

4. Виявлення причин та умов, що сприяють виникненню 

адміністративних правопорушень 

5. Запобігання правопорушенням 

6. Виховання громадян у дусі додержання законів 

7. Зміцнення законності 

Принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення:  

 Законність 

 Всебічність, повнота, об’єктивність дослідження матеріалів 

справи (принцип матеріальної істини);  
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 Гласність провадження;  

 Національна мова провадження;  

 Забезпечення особі, яка притягається до відповідальності, 

права на захист;  

 Індивідуалізація покарання;  

 Застосування до правопорушника справедливих заходів впливу;  

 Реальність виконання прийнятої по справі постанови. 

Мета здійснення засобів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення:  

 Припинення адміністративних правопорушень, коли 

вичерпано інші заходи впливу;  

 Встановлення особи правопорушника;  

 Складення протоколу про адміністративне правопорушення у 

разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, 

якщо складення протоколу є обов’язковим;  

 Забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи;  

 Виконання постанови по справі про адміністративні 

правопорушення 

Заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (ст. 260 КупАП):  

1. Адміністративне затримання 

2. Особистий огляд і огляд речей 

3. Вилучення речей і документів 

4. Тимчасове вилучення посвідчення водія 

5. Доставлення порушника 

6. Вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб 

7. Тимчасове затримання транспортного засобу  

8. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції 
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Адміністративне затримання – це примусове, короткочасне 

обмеження свободи дій, пересування особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. 

Основні вимоги:  

 Про адміністративне затримання складається протокол, в 

якому зазначається: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я 

та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу 

затриманого; час і мотиви затримання;  

 Протокол підписується посадовою особою, яка його склала і 

затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу 

в ньому робиться запис про це;  

 Про місце перебування особи, затриманої за вчинення 

адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, 

а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган. 

Органи (посадові особи) які правомочні здійснювати 

адміністративне затримання (ст. 262 КУпАП)  

Органи внутрішніх справ – при вчиненні дрібного хуліганства, 

вчиненні насильства в сім’ї, порушення порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрації, при 

поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори 

законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, при прояві 

неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в 

автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, 

правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, 

незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, 

торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних 

напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному 

вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках, 

коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при 

порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і 

охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону 

і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування 
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іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду 

через територію України, а також в інших випадках, прямо 

передбачених законами України 

Органи прикордонної служби – у разі незаконного перетинання 

державного кордону України, порушення прикордонного режиму в 

пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної 

непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця 

чи працівника Державної прикордонної служби України або члена 

громадського формування з охорони громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, порушення 

правил використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної 

смуги та контрольованого прикордонного району у територіальному 

морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні 

України, порушення правил перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України 

Старша у місці розташування охоронюваного об’єкта посадова 

особа воєнізованої охорони – при вчиненні правопорушень, зв’язаних з 

посяганням на охоронювані об’єкти, інше 

Посадові особи Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України – у разі вчинення військовослужбовцями, 

військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а 

також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними 

службових обов’язків дрібного хуліганства, злісної непокори 

законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів 

до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, 

носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї 

і бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі 

розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи у 

громадських місцях у п’яному вигляді, порушення правил дорожнього 

руху водіями чи іншими особами, які керують військовими 

транспортними засобами 
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Органи Служби безпеки України – при порушенні законодавства 

про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до 

інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації 

Посадові особи органів і установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів – у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби 

передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих 

ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, 

лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також 

інших заборонених для передачі предметів. 

Строки адміністративного затримання:  

1. Адміністративне затримання особи, яка вчинила 

адміністративне порушення, може тривати не більш як три години. У 

виняткових випадках, у зв’язку з особливою потребою законами 

України може бути встановлено інші строки адміністративного 

затримання 

2. Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах 

пропуску через державний кордон України, може бути затримано на 

строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних 

випадках для встановлення особи і з’ясування обставин 

правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово 

прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. 

3. Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин 

для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення 

особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання 

вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх 

дослідження – до трьох діб з повідомленням про це письмово 

прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. 

Доставлення порушника (ст. 259 КУпАП) – здійснюється з метою 

складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі 

неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо 

складення протоколу є обов’язковим, порушника може бути 

доставлено:  
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1. У міліцію: при вчиненні порушень правил користування 

засобами транспорту, правил щодо охорони порядку і безпеки руху, 

правил спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на 

транспорті порушника може бути доставлено уповноваженою на те 

особою, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і 

немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього 

2. У міліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради: при вчиненні лісопорушень, порушень правил 

полювання, правил рибальства і охорони рибних запасів та інших 

запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання 

тваринного світу, якщо особу порушника не може бути встановлено на 

місці порушення, працівники державної лісової охорони, а в лісах 

колективних сільськогосподарських підприємств – лісової охорони 

зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, 

які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, 

органів рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють 

державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, 

працівники служб охорони територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, а також працівники міліції можуть доставляти осіб, які вчинили 

ці правопорушення;  

 У разі вчинення порушень вимог законодавства про охорону 

культурної спадщини, адміністрацій історико-культурних заповідників 

та історико-культурних заповідних територій можуть доставляти осіб, 

які вчинили ці правопорушення;  

 У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо 

особу порушника неможливо встановити на місці вчинення 

порушення, державні інспектори у сфері державного контролю за 

використанням та охороною земель і дотриманням вимог 

законодавства України про охорону земель можуть доставляти осіб, 

які вчинили ці правопорушення 

3. У службове приміщення воєнізованої охорони або в міліцію: 

при вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані 

об’єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками 

воєнізованої охорони 
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4. До органів Служби безпеки України: при вчиненні 

правопорушень, пов’язаних із незаконним зберіганням спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації, при порушенні 

законодавства про державну таємницю порушника може бути 

доставлено працівниками СБУ 

5. У підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України: У разі вчинення військовослужбовцями, 

військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а 

також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними 

службових обов’язків правопорушень та в разі наявності обставин, 

зазначених у ч. 1 ст. 259, доставлення порушника здійснюється 

уповноваженими на те посадовими особами 

6. До органу Державної прикордонної служби України: до штабу 

громадського формування з охорони громадського порядку 

Особистий огляд і огляд речей 

Особистий огляд (ст. 264 КУпАП) може провадитись 

уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, 

органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і 

органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених 

законами України, також і інших органів. 

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою 

однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. 

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим 

особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і 

установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, 

цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, 

природоохоронних органів, державними інспекторами з питань 

інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, 

органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил 

полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, 

також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про 
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охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові 

особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням 

правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, 

військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби 

України можуть провадити в установленому порядку огляд 

транспортних засобів. 

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову 

риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів 

здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) 

якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може 

бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності 

власника (володільця). 

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про 

це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. 

Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в 

порядку, встановленому Митним кодексом України 

Вилучення речей і документів 

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом 

правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або 

огляду речей, вилучаються такими посадовими особами:  

1. Органів внутрішніх справ 

2. Органів прикордонної служби 

3. Державними інспекторами з питань інтелектуальної власності 

4. Органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні 

5. Органів державної податкової служби України 

6. Органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 

7. Органів Служби безпеки України 

8. Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

9. Органів рибоохорони 

10. Органів цивільної авіації 

11. Природоохоронних органів 

12. Органів воєнізованої охорони 

13. Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
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14. Митних органів 

15. Органів лісоохорони 

16. Органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням 

правил полювання 

У випадках, прямо передбачених законами України – також і 

інших органів (ст. 265 КУпАП) 

Тимчасове вилучення посвідчення водія (ст. 265 КУпАП) 

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, 

за яке відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне 

стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними 

засобами, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасове 

вилучає посвідчення водія до набрання законної сили постановою у 

справі про адміністративне правопорушення 

Тимчасове затримання транспортних засобів (ст. 265 КУпАП) 

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, 

передбачені частинами 1, 2, 3, 4, 6 і 7 ст. 121, статтями 121, 126, 

частинами 1, 2, 3 і 4 ст.130, статтями 132, 206 КУпАП, працівник 

державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний 

засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на 

спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого 

транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху) в тому 

числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про 

тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про 

адміністративне правопорушення. 

Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб 

(ст. 265 КУпАП) 

У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з 

перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі 

про проходження щозмінного перед рейсового медичного огляду та 

перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення 

водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія 

при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний маршрут 

протяжністю понад п’ятсот кілометрів працівник Державної 
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автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на 

транспортний засіб. 

Про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний 

засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення 

ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом 

Міністрів України 

Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими 

і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 266 КУпАП) 

Особи, які керують транспортними засобами, річковими або 

маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими 

транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та 

оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції 

Є такі стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення:  

 Порушення справи про адміністративне правопорушення – 

обов’язкова стадія 

 Розгляд справи про адміністративне правопорушення і 

внесення по справі постанови – обов’язкова стадія 

 Оскарження або опротестування постанови по справі про 

адміністративне правопорушення – факультативна стадія 

 Виконання постанови про накладання адміністративного 

стягнення – обов’язкова стадія 

Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення (ст. 255 КУпАП) 

1. Органів внутрішніх справ 

2. Органів державного пожежного нагляду 

3. Органів охорони здоров’я 
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4. Органів охорони культурної спадщини  

5. Органів державного енергонагляду  

6. Фінансових органів 

7. Підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі 

8. Підприємств і організацій які експлуатують магістральні 

трубопроводи 

9. Органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби 

10. Органів державної ветеринарної медицини, підрозділів 

ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів 

Міністерства внутрішніх справ України 

11. Органів Державної інспекції з енергозбережень 

12. Органів Міністерства транспорту України 

13. Органів зв’язку 

14. Органів у справах захисту прав споживачів 

15. Органів Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення 

16. Органів Служби безпеки України 

17. Органів податкової служби 

18. Органів рибоохорони 

19. Органів мисливського господарства 

20. Органів Міністерства екології та природних ресурсів України 

21. Національного банку України 

22. Органів Міністерства праці та соціальної політики України 

23. Лабораторій радіаційного контролю міністерств та відомств 

України, організацій споживчої кооперації 

24. Органів реєстрації актів громадянського стану 

25. Органів Антимонопольного комітету України 

26. Органів управління кінематографією 

27. Органів державної контрольно-ревізійної служби України та 

Рахункової палати 

28. Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад 

29. Посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами 

селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями 
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30. Власник підприємства, установи організації або 

уповноважений ним орган 

31. Посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, 

іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать аеродроми 

32. Працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, 

організацій 

33. Державні виконавці 

34. Секретар судового засідання, секретар суду 

35. Слідчий, особа яка провадить дізнання, прокурор або 

уповноважена ним особа з працівників прокуратури 

36. Органів повітряного транспорту 

37. Органів, що здійснюють контроль за видобутком 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

38. Інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю 

39. Представники громадських організацій або органів 

громадської самодіяльності:  

 Член громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону;  

 Громадський інспектор Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури;  

 Позаштатний інспектор Головної державної інспекції України 

з безпеки судноплавства;  

 Громадській лісовий інспектор;  

 Громадський мисливський інспектор;  

 Громадський інспектор органів рибоохорони;  

 Громадський інспектор з охорони довкілля 

40. Посадові особи органів, що здійснюють контроль за 

використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві 

41. Посадові особі підприємств, установ і організацій, що 

здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу 

42. Посадові особи органів залізничного транспорту 
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43. Працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени 

добровільних пожежних дружин (команд), про пожежних об’єднань громадян 

44. Посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху 

45. Адміністрація підприємств, установ і організацій 

46. У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про 

адміністративні правопорушення можуть складати також посадові 

особи інших органів 

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення (глава 16 КУпАП) 

Одноособово:  

1. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);  

2. Місцеві господарські та адміністративні суди;  

3. Органи внутрішніх справ;  

4. Органи Державної прикордонної служби України;  

5. Органи державного пожежного нагляду;  

6. Органи залізничного транспорту;  

7. Органи морського і річкового транспорту;  

8. Органи повітряного транспорту;  

9. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту;  

10. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з 

державного нагляду за додержанням законодавства про працю;  

11. Органи спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці;  

12. Органи державного геологічного контролю;  

13. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні;  

14. Національний банк України;  

15. Військові комісаріати 

16. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України;  

17. Органи, установи та заклади державної санітарно-

епідеміологічної служби;  

18. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи 

ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів;  

19. Органи державного контролю за використанням та охороною земель;  
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20. Органи Державної служби з карантину рослин України;  

21. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва;  

22. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузях 

водного господарства, геології та використання надр;  

23. Органи рибоохорони;  

24. Органи лісового господарства;  

25. Органи мисливського господарства;  

26. Органи спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України;  

27. Національна комісія з питань регулювання зв’язку та державна 

інспекція зв’язку;  

28. Органи Міністерства аграрної політики України;  

29. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль;  

30. Органи Пенсійного фонду України;  

31. Органи державної статистики;  

32. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів;  

33. Органи державного контролю якості лікарських засобів;  

34. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;  

35. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та 

сертифікації;  

36. Органи державного контролю якості лікарських засобів;  

37. Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття;  

38. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України;  

39. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності;  

40. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;  

41. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за 

режимами споживання електричної та теплової енергії;  

42. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних 

станцій і мереж;  
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43. Національна комісія регулювання електроенергетики України;  

44. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у 

сфері регулювання ринків фінансових послуг;  

45. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;  

46. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України;  

47. Органу ринкового нагляду. 

Колегіально:  

1. Адміністративні комісії при виконавчих комітетах селищних, 

сільських рад;  

2. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;  

3. Апеляційні суди;  

4. Вищі спеціалізовані суди;  

5. Верховний Суд України. 

Місця розгляду справи про адміністративне правопорушення  

(ст. 276 КУпАП):  

1. За місцем його вчинення – всі справи про адміністративні 

правопорушення, за винятком тих, які розглядаються за місцем обліку 

транспортних засобів 

2. За місцем проживання порушника – адміністративними 

комісіями справи про адміністративні правопорушення 

3. За місцем обліку транспортних засобів або за місцем 

проживання порушника – справи про адміністративні правопорушення 

передбачені статтями 30, 81, 121 – 126, 127 – 129, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 130 і 

ст. 139 (коли правопорушення вчинено водієм)КУпАП 

4. За місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника – 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

177 та 178 КУпАП 

Особи, які беруть участь у провадженні у справі про 

адміністративне правопорушення 

 Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 

 Потерпілий 
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 Законні представники 

 Захисник 

 Свідок 

 Перекладач 

 Експерт 

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення 

(ст. 277 КУпАП) 

Справи про адміністративне правопорушення розглядаються:  

 Загальний строк – 15-ти денний строк з дня одержання 

органом (посадовою особою), правомочною розглядати справу, 

протоколу про адміністративне правопорушення 

 Протягом доби – статті 42-2, ч. 1 ст. 44, 106, 162, 173, 178, 185, 

ч.1 ст. 185, 188, 203 – 206 КУпАП 

 Триденний строк – статті 146, 160, 185, 212 КУпАП 

 П’ятиденний строк – статті 46, 51, 166, 176, 188 КУпАП 

 Семиденний строк – статті 101 – 103 КУпАП 

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду 

справ про адміністративні правопорушення. 

Підготовка до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення (ст. 278 КУпАП) 

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про 

адміністративне правопорушення вирішує такі питання:  

1. Чи належить до його компетенції розгляд даної справи;  

2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали, справи 

про адміністративне правопорушення;  

3. Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про 

час і місце її розгляду;  

4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали;  

5. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх 

законних представників і адвоката 
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Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи 

про адміністративне правопорушення (ст. 280 КУпАП):  

1. Чи було вчинено адміністративне правопорушення 

2. Чи винна дана особа в його вчиненні 

3. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності 

4. Чи є обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність 

5. Чи заподіяно майнову шкоду 

6. Чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу 

7. З’ясувати інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи 

Види постанов по справі про адміністративне правопорушення 

(ст. 284 КУпАП) 

1. Про накладення адміністративного стягнення 

2. Про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24 КУпАП 

3. Про закриття  

 При оголошенні усного зауваження 

 При передачі матеріалів прокурору, органу дізнання чи 

досудового слідства 

 При наявності обставин, які виключають провадження по 

справі – ст. 247 КУпАП 

Види проваджень по виконанню постанов про накладення 

адміністративних стягнень:  

1. Провадження по виконанню постанови про винесення 

попередження (глава 26 КУпАП) 

2. Провадження по виконанню постанови про накладення 

штрафу (глава 27 КУпАП) 

3. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення 

предмета (глава 28 КУпАП) 



63 

4. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію 

предмета, грошей (глава 29 КУпАП) 

5. Провадження по виконанню постанови про позбавлення 

спеціального права (глава 30 КУпАП) 

6. Провадження по виконанню постанови про застосування 

виправних робіт (глава 31 КУпАП) 

7. Провадження по виконанню постанови в частині 

відшкодування майнової шкоди (глава 33 КУпАП) 

8. Провадження по виконанню постанови про застосуванню 

громадських робіт (глава 30-а КУпАП) 

9. Провадження по виконанню постанови про застосування 

адміністративного арешт (глава 32 КУпАП) 

Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в 

Україні 

Адміністративна юстиція: поняття та основні моделі 

Адміністративна юстиція – це особливий процесуальний порядок 

розв’язання публічно-правових спорів, який здійснюється спеціалізованими 

адміністративними судами, квазісудовими органами або загальними 

судами, з метою захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб прав та 

інтересів юридичних осіб від зловживань з боку представників влади, 

уповноважених на виконання управлінських функцій 

Моделі адміністративної юстиції розділяють на:  

1. Адміністративну 

2. Адміністративно-судову (німецьку) 

3. Квазісудову (англосаксонську) 

4. Загальносудову 

Система адміністративних судів в Україні:  

Вищий адміністративний суд України діє як суд касаційної 

інстанції, перевіряючи рішення судів першої та апеляційної інстанцій 

щодо правильності застосування норм матеріального та 

процесуального права й оцінки обставин у справах  
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Апеляційні адміністративні суди утворюються в апеляційних 

округах відповідно до Указу Президента України й перевіряють 

рішення судів першої інстанції як щодо порушення ними норм 

матеріального чи процесуального права, так і щодо неправильної 

оцінки доказів чи встановлення обставин по справах 

Місцеві адміністративні суди утворюються в апеляційних 

округах відповідно до Указу Президента України як суди першої 

інстанції, яких уповноважено вирішувати всі справи, віднесені до їх 

підсудності Кодексом адміністративного судочинства України 

Юрисдикція адміністративних судів 

Адміністративні суди можуть вирішувати такі спори:  

 Фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (актів нормативно-

правових чи правових індивідуальної дій), дій чи бездіяльності;  

 З приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з неї;  

 Між суб’єктами владних повноважень щодо реалізації їх 

компетенції у сфері управління, в тому числі делегованих повноважень;  

 Стосовно укладення, виконання, припинення, скасування або 

визнання нечинними адміністративних договорів;  

 За зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, 

установлених Конституцією й законами України;  

 Щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму 

Адміністративні суди не можуть вирішувати спори:  

 Віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;  

 Що повинні вирішувати в порядку кримінального судочинства;  

 Про накладення адміністративних стягнень;  

 Щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 

об’єднання громадян належать до його внутрішньої діяльності або 

виключної компетенції 
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Завдання і принципи адміністративного судочинства 

Завданням адміністративного судочинства згідно зі ст. 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України (КАС) є захист прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів 

при виконанні ними владних управлінських функцій. 

Принципи адміністративного судочинства поділяються на:  

1. Загальні, тобто властиві всім видам судочинства:  

 Верховенства права (ст. 8 КАС) 

 Законність (ст. 9 КАС) 

 Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом (ст. 10 КАС України) 

 Змагальність сторін (ч. 1 ст. 11 КАС) 

 Диспозитивність (частини 2 і 3 ст. 11 КАС) 

 Гласність і відкритість процесу (ст. 12 КАС) 

 Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду (ст. 13 КАС) 

 Обов’язковість судових рішень (ст. 14 КАС) 

2. Спеціальний, тобто запроваджений лише в адміністративному 

судочинстві:  

 Офіційне з’ясування всіх обставин у справі (частини 4 і 5 ст. 11 КАС) 

Законність і дисципліна у державному управлінні 

Способи забезпечення законності і дисципліни у державному 

управлінні:  

Контроль 

1. Державний:  

 Контроль законодавчої влади 

 Контроль виконавчої влади 

 Судовий контроль 

2. Недержавний (квазіконтроль):  

 Контроль органів місцевого самоврядування 
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 Контроль з боку різних громадянських утворень 

 Контроль, який вчиняється компетентними органами 

(посадовими особами) вслід за повідомленнями громадян про виявлені 

ними правопорушення) 

Прокурорський нагляд:  

 Нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство (ст. 121 

Конституції України) 

 Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян (ст. 121 Конституції України) 

 Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів 

Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, органами державного і господарського 

управління та контролю, місцевими Радами, їх виконавчими органами, 

військовими частинами, політичними партіями, громадськими 

організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та 

приналежності, посадовими особами та громадянами 

Звернення громадян до компетентних органів (посадових осіб) за 

захистом своїх порушених прав:  

 Контроль який вчиняється компетентними органами 

(посадовими особами) вслід за повідомленнями громадян про виявлені 

ними правопорушення 

Державний контроль в управлінні:  

1. Контроль законодавчої влади:  

 Контроль верховної ради України 

 Комітет Верховної Ради України 

 Тимчасові спеціальні комісії 

 Тимчасові слідчі комісії 

 Депутатський запит та ін. форми роботи депутата 

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

2. Контроль Президента України:  

 Адміністрація Президента України 
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3. Контроль виконавчої влади:  

 Контроль з боку Кабінету Міністрів України 

 Контроль з боку міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади 

 Контроль з боку відділів та управлінь центральних органів 

виконавчої влади  

 Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів 

 Контроль з боку місцевих державних адміністрацій 

 Контроль з боку адміністрації державних підприємств, 

установ та організацій 

4. Судовий контроль 

 Господарські суди 

 Суди загальної юрисдикції 

 Верховний Суд України 

 Апеляційні суди 

 Місцеві суди 

 Конституційний Суд України 

 Адміністративні суди 

Адміністративно-правові режими 

Поняття адміністративно-правових режимів 

Адміністративно-правовий режим – поєднання адміністративно-

правих засобів регулювання, що проявляється в централізованому 

порядку, імперативному методі впливу та юридичній нерівності 

суб’єктів правовідносин, він розділяється на таки підрозділи:  

1. Метод правового регулювання ґрунтується на централізованому 

засобі та імперативному типі регулюванні і виражається в юридичній 

нерівності суб’єктів правовідносин. 

2. Велика сукупність адміністративно-правових норм, що регулюють 

значний обсяг різноманітних соціальних відносин, пов’язаних з державним 

управлінням. 

3. Особливі адміністративно-правові засоби встановлення та 

форми виникнення прав і обов’язків, способів юридичного впливу, 

захисту прав, процедурно-процесуальних форм. 
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4. Існує поряд із загальногалузевим адміністративно-правовим 

режимом значної кількості різноманітних внутрішньогалузевих 

режимів. 

5. Принципи, загальні положення адміністративного права. 

Види адміністративно-правових режимів поділяються за:  

1. Масштабом волі громадян і організацій у використанні своїх 

можливостей для реалізації суб’єктивних прав:  

 Пільгові 

 Обмежуючі 

2. Глибиною змін у конституційному статусі громадян і організацій:  

 Звичайні 

 Надзвичайні 

3. Часом дії 

 Постійні 

 Короткочасні 

 Ситуаційні 

4. Територією дії:  

 Діє на всій території України 

 Діє в окремих регіонах України чи місцях 

5. Окремими об’єктами:  

 Режим заповідників, вільних економічних зон 

 Режим таємності щодо державної, службової, інформації 

6. Видами діяльності:  

 Режим оперативно-розшукової діяльності 

 Режим окремих видів підприємниць 

Поняття та види надзвичайних режимів 

Надзвичайний режим – це спеціальний правовий режим життєдіяльності 

населення, здійснення господарської діяльності і функціонування органів влади 

на території, де виникла надзвичайна ситуація. 

Види надзвичайних режимів:  

Надзвичайний стан, правові засади:  

1. Закон України від 16.03.2000 «Про правовий режим 

надзвичайного стану». Фактичні підстави:  
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 Виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, що створюють загрозу життю і 

здоров’ю значних верств населення;  

 Протиправні дії людей. Вводиться: Указом Президента 

України із затвердження Верховної Ради України. Строк: до 30 діб на 

всій території, до 60 діб в окремих місцевостях. Органи: відповідні 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військове 

командування. При введенні надзвичайного стану на всій території 

України або в окремих її місцевостях ВРУ приймає рішення про 

провадження сесії або її роботи в пленарних засіданнях 

Надзвичайна екологічна ситуація, правові засади:  

2. Закон України від 13 липня 2000р. «Про зону надзвичайної 

екологічної ситуації». Фактичні підстави:  

 Значне перевищення гранично допустимих норм показників 

якості навколишнього природного середовища;  

 Виникнення реальної загрози життю та здоров’ю великої 

кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди особам чи 

навколишньому природному середовищу внаслідок надмірного 

забруднення;  

 Негативні зміни які сталися у навколишньому природному 

середовищу на значній території;  

 Значне збільшення рівня захворюваності населення внаслідок 

негативних змін у навколишньому природному середовищі. 

Вводиться: Указом Президента України із затвердженням 

Верховною Радою України. Строк: визначається наказом. Органи: 

відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи і організації 

3. Воєнний стан, правові засади:  

 Закон України від 6 квітня 2000р. «Про правовий режим 

воєнного стану». Фактичні підстави:  

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності. 

Вводиться: Указом Президента України із затвердженням 

Верховною Радою України. Строк: визначається в Указі Президента 
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України. Органи: Відповідні органи державної влади, військового 

командування та органу місцевого самоврядування. Президент 

України здійснює керівництво стратегічним плануванням Збройних 

Сил України та інших військових формувань. Верховна Рада працює у 

сесійному режимі. 

Основи адміністративного права України 

1. Загальна характеристика адміністративних правовідносин. 

2. Поняття адміністративних правопорушень та їх види. 

3. Види адміністративних стягнень. 

4. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. 

1. Адміністративне правопорушення (провина) - протиправна, винна 

(умисне або необережне) дія або бездіяльність, що зазіхає на державний або 

суспільний порядок, державну або колективну власність, права і свободи 

громадян, встановлений порядок управління, за які законодавством 

передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна провина, як 

вигляд правопорушення відрізняється від злочину по мірі суспільної 

небезпеки діяння. Його слід відрізняти і від такого правопорушення, як 

дисциплінарна провина, яка пов’язана з трудовою або службовою 

дисципліною працівників, за який законодавством передбачена 

відповідальність в дисциплінарному порядку. Юридичними ознаками 

адміністративної провини є: а) протиправність, що виражається в забороні 

адміністративним законодавством передбачених законом діянь; б) винність, 

тобто здійснення протиправного діяння умисне або необережно; в) 

суспільна шкідливість - виражається в посяганні (спричиненні шкоди, або 

створенні загрози його спричинення) на суспільні стосунки, що 

охороняються обов’язковими правилами, що містять відповідні заборони; г) 

адміністративна відповідальність - вживання за досконале адміністративне 

правопорушення встановлених законодавством заходів відповідальності, 

тобто відповідних адміністративних стягнень. Адміністративній 

відповідальності підлягають громадяни і посадові особи. Громадяни 

відповідають за досконалих ними адміністративні правопорушення після 

досягнення 16 років. До осіб від 16 до 18 років, що зробив адміністративні 
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правопорушення, застосовуються заходи дії, передбачені ст. 241 КОАП 

України. Під складом адміністративного провини розуміється встановлена 

правом сукупність ознак, за наявності яких антигромадське діяння 

вважається адміністративним правопорушенням. Склад адміністративної 

провини включає:  

1) Об’єкт - суспільні стосунки, що охороняються адміністративним 

правом;  

2) Суб’єкт - особа, що досягла 16-річного віку, осудне;  

3) Об’єктивну сторону - сукупність передбачених законом ознак, що 

характеризують зовнішні прояви провини - місце, час, спосіб і обстановку 

що характеризує провину, і само дію або бездіяльність;  

4) Суб’єктивну сторону - сукупність ознак, що характеризують 

психічне відношення особи до скоєного (провина, мета, мотиви здійснення 

провини). Реальне діяння лише тоді вважається провиною, коли воно 

містить всі без виключення елементи, названі законом, оскільки відсутність 

хоч би одну з них означає відсутність складу в цілому. 

2. Основні види адміністративних правопорушень викладені в КОАП 

України. У окрему групу виділені адміністративні правопорушення, що 

зазіхають на права громадян і здоров’я населення (глава 5 розділу II КОАП 

України). Останнім часом посилена адміністративна відповідальність за 

порушення виборчих прав громадян (ст. ст. 1862, 1864). Помітно зросли 

значення і роль адміністративних санкцій, передбачених за 

правопорушення в області охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури (гл.7 разд. II КОАП 

України). Значна кількість адміністративних правопорушень здійснюється в 

області промисловості, будівництва і в області використання електричної і 

теплової енергії. Для боротьби з цими негативними діяннями передбачені 

норми адміністративного законодавства, закріплені в гл. 8 разд. II КОАП 

України. Незрідка адміністративні правопорушення здійснюються в 

сільському господарстві, також є поширеними порушення ветеринарно-

санітарних правил (гл. 9 разд. II КОАП України). Адміністративні 

правопорушення на транспорті можуть мати досить серйозні, а у ряді 

випадків і катастрофічні наслідки. Для того, щоб ефективно боротися з 

адміністративною провиною в цій області, законодавець встановив 
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адміністративну відповідальність за правопорушення на транспорті, в 

області дорожнього господарства і зв’язку (гл. 10 разд. II КОАП України). 

Для міських поселень досить актуальні питання нормальної діяльності 

житлово-комунального господарства, включаючі водо- і газозабезпечення, 

електропостачання і інші необхідні послуги. Глава 11 разд. II КОАП 

України включає відповідальність за адміністративні правопорушення в 

області житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і 

благоустрою. Кожен громадянин є покупцем, і в цій якості вступає в певні 

правовідносини з торгівлею, яка працює відповідно до встановлених 

правил, порушення яких, а також порушення інших адміністративно-

правових норм ваблять адміністративну відповідальність. Перелік 

правопорушень в цій області досить широкий і включає такі діяння, 

відповідальність за здійснення яких передбачена гл. 12 разд. II КОАП 

України «Адміністративні правопорушення в області торгівлі, фінансів і 

кустарно-ремісничих промислів». У особливу групу виділені 

адміністративні правопорушення, що зазіхають на громадський порядок і 

суспільну безпеку (гл. 14 разд. II КОАП України), в області стандартизації, 

якості продукції і метрології (гл. 13 разд. II КОАП України) що зазіхають на 

власність (гл. 6 разд. II КОАП України). Об’єктом адміністративної провини 

може бути встановлений порядок управління (гл. 15 разд. II КОАП). 

Оскільки адміністративне право носить комплексний характер, 

адміністративна відповідальність передбачена нормами інших галузей 

права: фінансового, земляного, екологічного і ін. На жаль, сьогодні 

відсутній перелік всіх адміністративних правопорушень, що кодифікує, що 

створює певні труднощі в правопріменітельной діяльності. Ця обставина 

була врахована при постановці питання про розробку нового Кодексу про 

адміністративні правопорушення. 

3. Адміністративна відповідальність - вигляд юридичної 

відповідальності, що виражається в застосуванні повноважними органами і 

посадовими особами конкретних адміністративних стягнень до осіб, що 

зробили адміністративні правопорушення (провина). До адміністративної 

відповідальності винні притягуються на підставі законодавства що діє в час 

і по місцю здійснення правопорушення. Як правило, адміністративна 

відповідальність настає в разі порушення (невиконання або не належного 
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виконання) норм адміністративного права. Для адміністративної 

відповідальності характерне те, що між органом (посадовою особою), що 

накладає адміністративне стягнення, і особою, що зробила адміністративне 

правопорушення, відсутні стосунки підлеглості по службі або роботі. 

Основними межами, що характеризують що діє в час і по місцю здійснення 

правопорушення. Як правило, адміністративна відповідальність настає в 

разі порушення (невиконання або не належного виконання) норм 

адміністративного права. Для адміністративної відповідальності характерне 

те, що між органом (посадовою особою), що накладає адміністративне 

стягнення, і особою, що зробила адміністративне правопорушення, відсутні 

стосунки підлеглості по службі або роботі. Основними межами, що 

характеризують адміністративну відповідальність, є:  

1) адміністративна відповідальність встановлюється як законом, так і 

підзаконними актами, або їх нормами про адміністративні правопорушення, 

тобто вона має власну нормативно-правову основу; 

2) підставою адміністративної відповідальності є адміністративне 

правопорушення;  

3) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути як 

фізичні особи, так і колективні утворення;  

4) за адміністративну провину передбачені адміністративні стягнення; 

5) адміністративні стягнення застосовуються широким довкола 

уповноважених органів і посадових осіб: виконавчої влади, місцевої 

самоврядності, їх посадовими особами, судами (суддями) та ін.;  

6) адміністративні стягнення накладаються органами і посадовими 

особами на непідпорядкованих їм по службі або роботі осіб - 

правопорушників;  

7) вживання адміністративного стягнення не вабить судимості і 

звільнення з роботи;  

8) заходи адміністративної відповідальності застосовуються 

відповідно до законодавства, що регламентує виробництво у справах про 

адміністративні правопорушення. 

За досконале адміністративне правопорушення законом передбачена 

відповідальність у вигляді адміністративного стягнення, що накладається 

компетентними органами. У КОАП України закріплені наступні види 
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адміністративних стягнень: - запобігання - офіційне засудження 

правопорушника, оформлене письмово або зафіксоване іншим чином; - 

штраф - стягнення з порушника певної грошової суми в дохід держави; - 

відшкодувальне вилучення предмету, здійснення, що з’явилося знаряддям, 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення - полягає в 

його примусовому вилученні і подальшій реалізації з передачею вирученої 

суми колишньому власникові за вирахуванням витрат по реалізації 

вилученого предмету; - конфіскація предмету, здійснення, що з’явилося 

знаряддям, або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення 

– примусове безвідплатне звернення цього предмету в дохід держави; - 

позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(управління транспортним засобом, право полювання); - виправні роботи 

строком до 2-х місяців з відбуттям їх по місцю постійної роботи 

правопорушника і з утриманням до 20% його заробітку в дохід держави. 

Цей вигляд покарання застосовується лише в судовому порядку; - 

адміністративний арешт до 15 діб з використанням на фізичних роботах без 

їх оплати. Призначається лише у судовому порядку. Не застосовується: до 

вагітних жінок, жінок, що мають дітей до 12 років, неповнолітнім, інвалідам 

I і II груп. 

4. Система органів, які розглядають справи про адміністративну 

провину, визначена Кодексом про адміністративні правопорушення. До них 

відносяться:  

1) адміністративні комісії при виконавських комітетах, районних, 

міських, районних в містах Рад, які розглядають всі справи про 

адміністративні правопорушення, за винятком тих які відносяться до 

компетенції інших органів;  

2) виконавські комітети сільських і селищних Рад;  

3) районні (міські) суди (судді);  

4) органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій і інші 

уповноважені органи, які розглядають справи, віднесені до їх компетенції 

законодавством. Так, органи внутрішніх справ розглядають справи про 

порушення громадського порядку, прикордонного режиму та інші. Таким 

чином, до колегіальних органів, що мають право розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, відносяться: адміністративні комісії, 
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виконкоми селищних, сільських Рад та інші. До осіб, які мають право 

розглядати ці справи едінолічно, відносяться: судді, начальники або 

заступники начальників відділу внутрішніх справ, госавтоїнспектор, 

ревізори поїздів, начальники митниць, райвоєнкоми, головні санітарні 

лікарки, правові інспектори праці та інші. Підставою для виробництва у 

справі є протокол про адміністративне правопорушення, який складається 

уповноваженою посадовою особою. Протокол не складається у тому 

випадку, коли, наприклад, стягується штраф на місці і правопорушник 

цьому не заперечує (за безквитковий проїзд, порушення правил дорожнього 

руху і ін.). Для належного забезпечення виробництва в справах про 

адміністративні правопорушення в необхідних випадках здійснюються 

процесуальні заходи, метою яких є припинення адміністративної провини, 

встановлення особи, забезпечення своєчасне і правильний розгляд справи. 

До таких заходів відносять: адміністративне затримання особи; особистий 

огляд; огляд речей і вилучення речей і документів. Адміністративне 

затримання одночасно є і мірою припинення правопорушення, воно 

оформляється складанням відповідного протоколу. На прохання особи про 

його місцезнаходження оповіщаються родичі, адміністрація за місцем 

роботи або навчання. Повідомлення про затримання неповнолітнього його 

батькам або особам, їх замінюючим, є обов’язковим. Для адміністративного 

затримання передбачені відповідні терміни. Зазвичай вони не повинні 

перевищувати 3-го годинника. В окремих випадках особи, які порушили 

прикордонний режим або режим в пунктах пропуску через державний 

кордон, можуть бути затримані для встановлення особи і встановлення 

обставин правопорушення до 3-ої доби з повідомленням про це письмово 

прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання або на строк до 10 

діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів що 

встановлюють їх особу. За дрібне хуліганство, злісна непокора законній 

вимозі або розпорядженню працівника міліції, військовослужбовця і інше, 

публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, правопорушник 

може бути затриманий до розгляду справи судом або керівником органу 

внутрішніх справ. Крім того, можуть бути затримані до початку розгляду 

справи суддею особи, які порушили порядок організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до 
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суду, або торгували з рук в не встановлених місцях. Адміністративне 

затримання мають право здійснювати працівники органів внутрішніх справ, 

прикордонники, посадові особи воєнізованої охорони і військові 

автоінспекції. Особистий огляд може проводитися уповноваженими на те 

посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, 

цивільної авіації, митних установ і пограничних військ, природоохоронних 

органів у присутності двох понятих. Всі учасники огляду мають бути тієї ж 

підлоги, що і затриманий. Огляд речей може проводитися уповноваженими 

на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони 

цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ, природоохоронних 

органів, органів лісоохорони, рибоохрани, органів, що здійснюють нагляд за 

дотриманням правил полювання. Про особистий огляд, огляді речей 

складається протокол або про це робиться відповідний запис в протоколі 

про адмінпорушення або затримання. Вилучення речей і документів, які є 

засобом або безпосереднім об’єктом правопорушення, здійснюється 

посадовими особами органів, які проводять затримання або огляд. Вилучені 

речі і документи зберігаються до розгляду справи. Залежно від результатів 

його розгляду, можливі такі рішення: вилучені речі і документи 

конфіскуються, повертаються власникові або знищуються, в разі 

відшкодувального вилучення речей реалізуються. По загальних правилах 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше за 2-і місяці з 

дня здійснення правопорушення. Протокол прямує уповноваженому органу 

(посадовій особі), який розглядає справу про адмінпорушення. Поділа, як 

правило, розглядаються по місцю здійснення правопорушення за участю 

порушника. Термін дозволу справи встановлює законодавство. Справа про 

адміністративне правопорушення розглядається відкрито. Постанова у 

справі оповістилася відразу після закінчення розгляду останнього. Його 

копія протягом 3-х днів видається або висилається особі, відносно якої 

винесена постанова. Постанова у справі про адмінпорушення може бути 

оскаржене особою, відносно якої воно було винесене, а також потерпілим. 

Скарга подається протягом 10-ти днів з дня винесення постанови у 

адміністративній справі. Постанова у справі про адмінпорушення і рішення 

за скаргою можуть бути опротестовані прокурором. Встановлений 

наступний порядок виконання постанови про накладення адміністративного 
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стягнення: штраф має бути сплачений порушником не пізніше за 15-ть днів 

з дня вручення постанови про його призначення. Постанова про 

відшкодувальне вилучення предмету, про конфіскацію, про позбавлення 

спеціальних прав, про виправні роботи, виконуються уповноваженими на 

це органами в порядку, встановленому законодавством. Постанова про 

адміністративний арешт виконується органами внутрішніх справ. 

Проблемні питання для дискусії:  

1. Що таке правопорушення? 

2. Коли настає адміністративна відповідальність? 

Термінологічне завдання:  

Засвоїти визначення понять: «адміністративне правопорушення 

(проступок)», «попередження», «штраф», «оплатне вилучення 

предмета», «конфіскація», «позбавлення спеціального права», 

«виправні роботи», «адміністративний арешт». 

Реферати:  

1. Адміністративні правопорушення в нашому місті. 

2. Ефективність роботи адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради. 

3. Загальна характеристика правопорядку в Україні: причини 

правопорушень та шляхи їх усунення. 

4. Проблема співвідношення доцільності та законності. 

5. Тенденції зміни юридичної відповідальності. 

6. Юридична відповідальність і державний примус. 

7. Значення юридичної відповідальності для забезпечення 

законності та правопорядку. 

Завдання для перевірки засвоєних знань:  

1. Який орган має право застосовувати адміністративне 

стягнення у вигляді адміністративного арешту:  

а) суд;  

б) прокуратура;  

в) Президент України;  

г) адвокатура?  
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2. Визначте метод адміністративного примусу:  

а) догана;  

б) примусове вивчення норм адміністративного права;  

в) затримання правопорушника;  

г) виправні роботи.  

3. Визначте вік, з якого особи підлягають адміністративній відповідальності:  

а) 13 років;  

б) 15 років;  

в) 16 років;  

г) 18 років.  

4. На який строк призначається адміністративний арешт:  

а) до 15 діб;  

б) до 12 діб;  

в) до 10 діб;  

г) до 6 діб?  

5. Визначте коло осіб, до яких може застосовуватися 

адміністративний арешт:  

а) до неповнолітніх осіб;  

б) до вагітних жінок;  

в) до жінок, що мають дітей віком до 12 років;  

г) до повнолітніх.  

6. Визначте одну з обставин, що пом’якшують відповідальність 

за адміністративне правопорушення:  

а) приховування важливих доказів;  

б) добровільне відшкодування збитків;  

в) переховування злочинця;  

г) учинення правопорушення повнолітнім.  

7. Яке покарання може бути призначено повнолітнім особам, які 

пошкодили паркан лікарні:  

а) штраф;  

б) адміністративний арешт;  

в) виправні роботи;  

г) догана?  
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8. Визначте акт судового розгляду, який виносить загальний суд 

по суті адміністративно-правової відповідальності:  

а) вирок;  

б) рішення;  

в) визначення;  

г) відношення.  

9. Визначте одну із санкцій адміністративно-правової 

відповідальності:  

а) позбавлення волі;  

б) штраф;  

в) догана;  

г) виправні роботи.  

10. Скільки стягнень може бути накладено за одне 

адміністративне правопорушення:  

а) тільки одне основне стягнення;  

б) декілька основних та декілька додаткових стягнень;  

в) одне основне і одне додаткове стягнення;  

г) два основних стягнення.  

11. Визначте положення, яке є підставою для адміністративної 

відповідальності:  

а) рішення уповноваженого органу щодо залучення конкретної 

особи до адміністративної відповідальності;  

б) здійснення адміністративного правопорушення через 

необережність;  

в) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом;  

г) скоєння злочину.  

12. Визначте орган або особу, які впоноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення:  

а) ректор навчального закладу;  

б) районні суди;  

в) Верховний суд України;  

г) органи Служби безпеки України.  

13. Визначте підставу для адміністративної відповідальності:  

а) посягання на цінності, що охороняються адміністративним правом;  
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б) наявність у діянні особи складу адміністративного 

правопорушення;  

в) здійснення адміністративного правопорушення умисно;  

г) здійснення адміністративного правопорушення через 

необережність.  

14. Які органи не вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення:  

а) органи внутрішніх справ;  

б) органи прокурорського нагляду;  

в) начальник ЖЕКу;  

г) виконкоми селищних та сільських рад?  

15. Визначте назву галузі права, до якої належать терміни 

«адміністративний арешт», «адміністративна відповідальність», 

«стягнення»:  

а) конституційне право;  

б) адміністративне право;  

в) трудове право;  

г) цивільне право.  
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Приклади адміністративних правопорушень 

Адміністративні порушення в галузі охорони праці та здоров’я 

населення 

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про 

охорону праці 

25 червня 2013 року під час перевірки ТОВ «Джил» за адресою: 

м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-г, було встановлено порушення 

встановленого законом в порушення вимог ст. 83 та ст. 116 КЗпП 

України в день звільнення працівникові не виплачуються всі 

нараховані при звільненні кошти, в тому числі грошова компенсації за 

всі не використані дні щорічної відпустки. 

Так, наказом № 2-к від 04.02.2013 року ОСОБА 1 звільнено з 

роботи за власним бажанням, проте всі нараховані при звільнені кошти 

в день звільнення та на день проведення перевірки не виплачені, що 

підтверджується відомістю нарахування заробітної плати за лютий 

2013 року (а.с. 12) та наданими для перевірки поясненнями директора 

товариства ОСОБА 2.(а.с. 13), чим порушив ч. 1 ст. 41 КУпАП. 

Вина ОСОБА 2 підтверджується доказами, які містяться в 

матеріалах справи, а саме: актом перевірки № 26-02-07/651 та 

протоколом про адміністративне правопорушення від 25.06.2013 року 

№ 26-02-074/237. 

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм 

У пришкільних таборах Камінь-Каширщини дітей харчували не за 

розпорядком, керівництво не знало про місце перебування деяких 

вихованців, а басейн не відповідав санітарним нормам. 

Про це 8 червня 2012 року повідомила прес-служба прокуратури 

у Волинській області. Проведена перевірка додержання органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» виявила непоодинокі 

порушення цього закону у пришкільних таборах Камінь-Каширщини. 
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Як повідомив прокурор району Андрій Кучер окрім 

недотримання графіку харчування, діти вирушали на екскурсії без 

супроводу належної кількості вихователів та медпрацівника. 

Окрім того, прокуратура району виявила незаконну діяльність 

місцевого підприємця, який орендував басейн відкритого типу у 

Камені-Каширському. Без відповідного висновку районної санітарно-

епідеміологічна станції про належні санітарні характеристики води він 

наповнив басейн водою із місцевої річки Цир. 

На час перевірки, яку прокуратура району проводила разом із 

працівниками СЕС та Камінь-Каширської районної ради, у власності 

якої перебуває басейн, в ньому купалися 25 дітей. Вода ж у басейні, 

згідно з даними попередніх лабораторних досліджень, не відповідала 

встановленим стандартам. 

За порушення на підприємця склали протокол про 

адміністративне правопорушення, передбачене ст. 42 КУпАП 

(порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних 

правил і норм). Воду із басейна спустили. 

За результатами проведеної перевірки внесено подання начальнику 

відділу освіти і науки Камінь-Каширської районної державної адміністрації. 

Щодо головного державного санітарного лікаря Камінь-Каширського 

району порушено дисциплінарне провадження. 

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних 

речовин без мети збуту в невеликих розмірах. 

26 травня 2013 року о 7 год. 30 хв. ОСОБА 1 на станції метро 

«Харківська» незаконно зберігав та перевозив наркотичний засіб 

рослинного походження, а саме канабіс масою 10 г без мети збуту. • 

Своїми діями ОСОБА 1 скоїв адміністративне правопорушення 

передбачене частиною першою статті 44 КУпАП. 

В судовому засіданні ОСОБА 1 вину визнав. Також його вина 

підтверджується матеріалами справи. 
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Суд вважає за необхідне призначити ОСОБА 1 адміністративне 

стягнення, яке буде достатнє для попередження вчинення ним нових 

правопорушень у вигляді штрафу. 

Адміністративні правопорушення, що посягають на власність 

Стаття 48. Порушення права державної власності на води 

Прокуратура Рівненщини організувала та провела перевірки 

додержання вимог природоохоронного законодавства в сфері охорони вод. 

Виявлено порушення законодавства у сфері охорони вод у діяльності 

органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Прокурор Костопільського району виявив, що Золотолинська 

сільська рада здійснювала забір води із артезіанської свердловини без 

наявності дозволу на спеціальне водокористування, чим завдала 

державі збитків на суму 8, 5 тис. грн. На усунення виявлених 

порушень сільському голові внесено подання, документ 

прокурорського реагування перебуває на розгляді. Крім того, вказану 

посадову особу оштрафовано згідно постанови про ініціювання 

притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 48 КУпАП 

(порушення права державної власності на води). 

Стаття 48. Порушення права державної власності на води 

Прокуратура Рівненщини організувала та провела перевірки 

додержання вимог природоохоронного законодавства в сфері охорони вод. 

Виявлено порушення законодавства у сфері охорони вод у діяльності 

органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Прокурор Костопільського району виявив, що Золотолинська 

сільська рада здійснювала забір води із артезіанської свердловини без 

наявності дозволу на спеціальне водокористування, чим завдала 

державі збитків на суму 8, 5 тис. грн. На усунення виявлених 

порушень сільському голові внесено подання, документ 

прокурорського реагування перебуває на розгляді. Крім того, вказану 

посадову особу оштрафовано згідно постанови про ініціювання 
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притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 48 КУпАП 

(порушення права державної власності на води). 

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна 

За матеріалами Дарницького районного суду м.Києва, справа № 

753/11879/13-п 03 липня 2013 року о «22» год. «00» хв., ОСОБА 1 за 

адресою вул. Григоренка, 23 в м. Києві в супермаркеті «Сільпо», вчинив 

дрібну крадіжку товару (три палки ковбаси) на суму з ПДВ 107 грн. 88 коп., 

чим вчинив правопорушення, передбачене ч. І ст. 51 КУпАП. 

Винність ОСОБА 1 зокрема, підтверджується даними протоколу 

про вчинення ним вказаного правопорушення, рапортом працівника 

міліції, пояснення охоронця магазину, а також його пояснення про 

визнання вини. 

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про винність 

ОСОБА 1 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.51 КУпАП. 

Стаття 51-2. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності. 

Фішинговий сайт headhuhter.ru, виявлений в 2012 році, 

використовував підроблений домен, що відрізняється від 

оригінального на одну букву. Сайт нелегально використовував 

товарний знак HeadHunter. Фахівці з GroupIB з’ясували, що ресурс 

використовується власником для SMS-шахрайства. 

Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки 

«Прокуратура Кельменецького району виявила факти 

самовільного зайняття земельних ділянок Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Кельменці АГРО» та Колективним підприємством 

виробничо-комерційної фірми «БОСС» у селі Вороновиця. Про це 

повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. 

За порушення вимог земельного законодавства директора ТзОВ було 

притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 53-1 КУпАП. Крім 

того, керівник товариства з обмеженою відповідальністю добровільно 

сплатив нараховану шкоду в сумі 8241 грн., заподіяну земельним ресурсам 

внаслідок самовільного їх зайняття. Всі виявлені під час перевірки 

порушення на даний час уже усунуто. 



85 

Крім цього, 02.10.2013 року прокуратура району пред’явила до 

Господарського суду Чернівецької області в інтересах держави в особі 

Вороновицької сільської ради позовну заяву про звільнення 

самовільно зайнятої колективним підприємством виробничо-

комерційної фірми «БОСС» земельної ділянки площею 17 га та 

відшкодування заподіяної шкоди в сумі 19103 грн.» 

Самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини 

Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву 

земельних ділянок без спеціального дозволу 

Співробітники Управління Держслужби боротьби з економічною 

злочинністю У MB С України в Хмельницькій області 

задокументували факт зняття родючого шару земель площею 0, 38 га, 

повідомляє прес-служба міліції. 

Правоохоронці встановили, що троє місцевих жителів за 

допомогою тракторного навантажувача і двох автомобілів «ЗІЛ» 

незаконно зняли поблизу обласного центру родючий шар ґрунту і 

вивезли на територію домогосподарства 40-річного подолянина, який і 

замовив їм землю. 

Згідно з висновком Державної екологічної інспекції в 

Хмельницькій області навколишньому природному середовищу 

завдано збитків на суму понад 7 тис. грн. 

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр 

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин, 

невиконання правил охорони надр і вимог щодо охорони довкілля, 

будівель і споруд від шкідливого впливу робіт, зв’язаних з 

користуванням надрами, знищення або пошкодження спостережних 
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режимних свердловин на підземні води, а також маркшейдерських і 

геодезичних знаків - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян 

від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка призводить до 

необґрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин, 

наднормативні втрати і наднормативне розубожування корисних 

копалин при видобуванні, псування родовищ корисних копалин та 

інші порушення вимог раціонального використання їх запасів - тягнуть 

за собою накладення штрафу на посадових осіб у від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення 

лісових культур і молодняка 

«Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення 

або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових 

розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного 

походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти 

до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.» 

Ялинка або сосна, за традицією, є головною окрасою новорічних і 

різдвяних свят. Саме в цей період починається масова вирубка 

хвойних насаджень та їх продаж. В рамках операції «Ялинка» 

правоохоронці вживають ряд заходів, спрямованих на припинення 

таких правопорушень, а також виявлення і затримання осіб, причетних 

до їх вчинення. Операція «Ялинка» проводиться на території області з 

20 грудня 2013 по 14 січня 2014. Працівники міліції спільно з 

представниками Державної екологічної інспекції та Кіровоградського 

обласного управління лісового та мисливського хазяйства при 

проведенні операції на одному із торгівельних майданчиків виявили 
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продавця ялинками, які не мали відповідного пластикового чіпа зі 

штрих¬кодом. Продавцем виявився 35-річний, громадянин України, 

Володимир Бойко. Так як реалізація ялинок дозволяється тільки при 

наявності на дереві пластикового чіпа зі штрих-кодом та документа на 

право перевезення новорічних ялинок або сосен по території області - 

товарно-транспортної накладної встановленого зразка, виданої 

конкретним лісогосподарським підприємством, то за відсутності таких 

документів у продавця співробітники міліції притягнули його до 

адміністративної відповідальності за статтею 65 КУпАП «Незаконна 

порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка». 

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах 

Як інформує Державна екологічна інспекція у Хмельницькій 

області, мешканець Славутського району розводив багаття у лісосмузі 

поруч з автодорогою Славута-Пашки. 

Громадянин скоїв правопорушення, передбачене статтею 77 

(Порушення вимог пожежної безпеки в лісах) Глави 7 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших 

пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах 

[У назву статті 80 внесено зміни згідно із Законом України № I98-

IV від 24.10.2002 ] 

Випуск в експлуатацію автомобілів; літаків, суден та інша 

пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, 

здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені 

нормативи. - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

[У статтю 80 внесено зміни згідно з Указом Президії Верховної 

Ради УкраїнськоїРСР № 1369-ХІІ від 29.07.91 p.; Законами України № 

3785-Х11 від 23.12.93p., № 81/96-ВР від 06.03.96р.] 
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[У статтю 80 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-ВР 

від 07.02.97р.] [У статтю 80 внесено зміни згідно із Законом України 

№ 2350-111 від 05.04.2001 p.] [У статтю 80 внесено зміни згідно із 

Законом України № 198-IVвід 24.10.2002p.] 

Об’єкт: суспільні відносини у сфері охорони атмосферного 

повітря. Об’єктивна сторона полягає в експлуатації різних пересувних 

засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а 

також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного 

ними під час роботи, перевищують установлені нормативи. 

Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на 

території України, встановлюються нормативи вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих 

джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень 

щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів 

впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та 

економічної доцільності. 

Вміст забруднюючої речовини у відпрацьованих газах та впливу 

фізичних факторів пересувного джерела - гранично допустима 

кількість забруднюючої речовини у відпрацьованих газах пересувного 

джерела, що відводиться в атмосферне повітря, фізичними факторами 

є шум, що виражається в гудінні, грохоті, тріщанні, свисту, вібруванні, 

радіації, електромагнітному випромінюванні тощо. 

Підприємства, установи, організації, що здійснюють 

проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування 

автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів, установок та 

виробництво і постачання пального, зобов’язані розробляти і 

здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та 

знешкодження шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих 

газах та скидах транспортних засобів, переходу на менш токсичні види 

енергії й пального, додержання режиму експлуатації транспортних 

засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й зменшення викидів 
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та скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин 

та додержання встановлених рівнів фізичних впливів. 

Згідно із законодавством про охорону навколишнього природного 

середовища проектування, виробництво та експлуатація транспортних 

та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин 

у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні впливу 

фізичних факторів, забороняються. 

Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та 

впливу фізичних факторів закріплюються у Порядку розроблення та 

затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих 

газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення 

атмосферного повітря, які затверджуються Кабінетом Міністрів (на даний 

період діє Порядок, затверджений від 13.03.2002 р. № 303). 

Стаття 83. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу. 

Новина: Голова Харківської обласної державної адміністрації 

Михайло Бромкін відправився на рибалку в Полтавську область, на 

річку Сула. Всього за дві з половиною години губернатор виловив на 

блешню десять рибин (судака). Але Губернатор не знав, що з 1 квітня 

вступила в силу заборона вилову риби в період її нересту. 

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу 

Незважаючи на те, що сезон полювання на хутрового звіра на 

території Івано - Франківської області починається, як правило, в листопаді, 

співробітники міліції вже зараз виявляють порушення правил полювання та 

поводження з мисливською вогнепальною зброєю. 

Так, в ході проведення рейду на полях Гриновецької сільради 

старшим дільничним інспектором міліції Тлумацького РВ УМВС 

спільно зі старшим єгерем Івано-Франківського міжрайонного 

відділу УТМР затриманий 22 - річний житель Тисменицького 

району, який здійснював відстріл дичини із застосуванням 

мисливської гладкоствольної рушниці в браконьєрський спосіб - 

за з - під світла фар власного автомобіля. Також при огляді 

транспортного засобу правопорушника правоохоронці виявили 
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трьох зайців - «русаків», які він отримав у заборонений час та 

незаконним методом. Як з’ясувалося, 23 жовтня хлопець придбав 

рушницю, а вже наступного дня вийшов на «полювання». 

На браконьєра складено адміністративний протокол за статтею 85 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення 

правил полювання), санкція якої передбачає покарання у вигляді 

попередження або накладення штрафу на громадян від шести до 

шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

попередження або накладення штрафу на посадових осіб. 

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів 

тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних умовах. 

У Херсоні затримали автомобіль з 109 кг товстолоба 

12 жовтня об 11.00 годині головним державним інспектором 

Херсонської рибоохоронної дільниці Херсонрибоохорони спільно з 

працівниками ДАІ в м. Херсоні був складений протокол про 

адміністративне правопорушення за порушення порядку придбання 

водних ресурсів відносно мешканця міста Херсона. Херсонець був 

затриманий по вулиці Марії Фортус, р-н Гідропарку, м. Херсона під 

час перевезення водних біоресурсів без документів на автомобілі 

«ВАЗ-2115». Про це повідомляє прес-служба Херсонрибоохорони. 

При затриманні виявлено та вилучено: товстолоб - 109 кг., 

загальною вагою - 109 кг. 

Адміністративні матеріали направляються на розгляд до 

Комсомольського районного суду. 

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами 

Житель Мукачева звернувся із заявою про те, що невідома особа 

отруїла в дворі за місцем проживання його собаку породи німецька 

вівчарка. Ще одну собаку застрелив у себе в дворі з мисливської 

рушниці житель с.Бедевля Тячівського району. 

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 
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В Чаплинський районний суд Херсонської області 03 липня 2012 

року надійшли адміністративні матеріали відносно ОСОБА 1 за 

порушення передбачене ст.91 КпАП України. Так відповідно до 

протоколу про адміністративне правопорушення №43 від 29 червня 

2012 року, гр. ОСОБА 1 29 червня 2012 року. 

О 07 годині випасав 7 голів великої рогатої худоби в південній 

частині ділянки «Південа» заповідного степу Біосферного заповідника 

«Асканія-Нова», чим порушив ст. 64 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України», п. 4.5 Положення про Біосферний 

заповідник «Асканія-Нова», тобто скоїв правопорушення передбачене 

ст.91 КпАП України - порушення правил охорони та використання 

територій та об’єктів природо-заповідного фонду. 

Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та 

в сфері використання паливно-енергетичних ресурсів 

Стаття 97. Самовільне будівництво будівель або споруд 

Співробітниками відділу по боротьбі з економічною злочинністю 

Одеського міського управління міліції розпочато кримінальну справу 

стосовно мешканки Одеси 1939 р.н. Меньшин Ольги Володимирівни. 

Її підозрюють у самовільному зайнятті земельної ділянки та у 

самовільному будівництві в історичному центрі міста. Про це 

повідомили в прес-службі Одеського міського управління міліції. 

Будучи директором фірми - товариства з обмеженою відповідальністю, 

підозрювана у вересні 2013 року почала самовільне будівництво 

паркінгу. Відповідне рішення органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у 

користування даної ділянки відсутня. 

Правопорушення підпадає під статтю 97 Самовільне будівництво 

будівель або споруд Глави 8 КпАП, в якій сказано: «Самовільне 

будівництво будівель або споруд, а також самовільна зміна 

архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 

від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, (з 31.12.2013 р стаття 97 буде виключено згідно із Законом 

України від 22.12.2011 р № 4220- VI, враховуючи зміни, внесені 

Законом України від 20.11.2012 р № 5496 - VI) « 

Об’єктом даного правопорушення є встановлений порядок 

надання дозволів на будівництво та зміна архітектурного вигляду 

будинків або споруд. 

Об’єктивна сторона правопорушення полягає у здійсненні активних 

дій з будівництва без встановленого дозволу державних органів. 

Обов’язкова ознака об’єктивної сторони, так званих формальних 

складів правопорушень: наявність діяння (суспільно небезпечного, 

шкідливого): будівництво паркінгу без даного на це дозволу. 

Факультативні ознаки об’єктивної сторони правопорушень, тобто 

ознаки притаманні не всім складам правопорушень (ознаки, які 

можуть доповнювати ознаки обов’язкові): місце: місто Одеса, час: 

вересень 2013, обстановка: історичний центр міста, спосіб, знаряддя 

вчинення діяння. 

Суб’єктом правопорушення є громадянка Меньшин А.В. 

Суб’єктивна сторона. У неї входять: вина, мотив, мета. Вина 

полягає в тому, що громадянка не отримала дозвіл на будівництво, але 

тим не менш, почала його. 

На мою думку, вину можна віднести до досконалої з 

необережності. Таким чином, мотив і мета відсутні. 

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів. 

20.01.2001 року при проведенні планової перевірки професійно-

технічного училища № 48 м. Новомосковська щодо ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів, було виявлено 

адміністративне правопорушення, вчинене завідуючою господарством 

ПТУ № 48 ОСОБА 1, яке виразилось у марнотратному витрачанні 

паливно-енергетичних ресурсів, а саме прямої втрати тепла, 
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спричиненої несправністю трубопроводів та відсутністю теплоізоляції 

на окремих ділянках тепломережі. 

До суду ОСОБА 1 не з’явилась, про час та місце слухання справи 

повідомлялась належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомила. 

При визначенні виду і розміру стягнення, враховується характер 

скоєного правопорушення, особу правопорушника, ступінь її вини, 

майновий стан і обставини, що пом’якшують та обтяжують її 

відповідальність, а також те, що  ОСОБА 1 до адміністративної 

відповідності не притягувалася, вину свою у вчиненні 

правопорушення визнала, зобов’язалась усунути недоліки, вказані в 

акті перевірки у строки, рекомендовані у приписі, що зазначено у її 

поясненнях на а.с. 1, тому, за таких обставин до ОСОБА 1 повинно 

бути застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 

користь держави в мінімальному розмірі. 

Розглянувши матеріали справи та керуючись ст. ст. 33, 34, 35, 98 

КУпАП визнано ОСОБА 1 винною у скоєнні правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 98 КУпАП. 

Стаття 101. Порушення пов’язані з використанням газу 

На Сумщині виявлені порушення, пов’язаних з використанням 

газу в побуті. Зокрема, на деяких багатоквартирних житлових 

будинках не виконано фарбування газопроводів, прокладених по 

стінах цих будинків; не всі пічники, які виконують роботи з перевірки 

та прочищення димових і вентиляційних каналів житлових будинків, 

забезпечені засобами індивідуального захисту; газонебезпечні роботи 

виконуються іноді без оформлення нарядів - допуск: не забезпечено 

проведення огляду оголовків димових та вентиляційних каналів 

житлових будинків і т.п., - Повідомляє прес - служба управління 

Держгірпромнагляду по Сумській області. 

Об’єктом в даній ситуації, є порушення правил використання газу 

в побуті, тим самим наражаючи на небезпеку оточуючих людей. 

Об’єктивною стороною даного правопорушення є, то що в 

житлових будинках не виконана фарбування газопроводів, 
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прокладених по стінах цих будинків; не всі пічники, які виконують 

роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів 

житлових будинків, забезпечені засобами індивідуального захисту; 

газонебезпечні роботи виконуються іноді без оформлення нарядів - 

допусків: не забезпечено проведення огляду оголовків димових та 

вентиляційних каналів житлових будинків. 

Суб’єктом в даній ситуації це мешканці будинку, які не вжили 

жодних дій у даному питанні. 

Суб’єктивна сторона даного правопорушення полягає в тому, що 

необережне діянні з боку мешканців будинку. Правопорушник не 

усвідомлює, не передбачали можливості настання шкідливих 

наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити і усвідомлювати за 

обставинами справи. Пуск газу на газовикористовуюче обладнання 

завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних 

підприємств без дозволу органів Державної інспекції з 

енергозбереження або недотримання встановленого режиму 

споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або 

самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок 

постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною 

особою - тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників 

керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників 

цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом 

«У ході перевірок, проведених постійною комісією з контролю 

приладів обліку, з’ясувалося, що у в Одесі у житловому будинку №9 

було порушено облік газу. 

Мешканець громадянин Порада В.М. Зробив прилад для 

спотворення показань приладу обліку газу.» 

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт 

Сімферополь частково залишився без газу через пошкодження 

газопроводу 
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У Сімферополі під час проведення земляних робіт по вулиці 

Балаклавській було пошкоджено газопровід середнього тиску, в 

зв’язку з чим 5 листопада частина міста залишилася без газу. Про це 

повідомляє прес-служба Сімферопольської міської ради. 

Через аварію припинилося газопостачання району вулиці 

Балаклавській, Петровської балки, Старого міста, мікрорайонів Ак-

Мечеть, Фонтанів, села Новомиколаївка. 

У прес-службі головного управління ДСНС в Криму уточнили, 

що без газопостачання залишаються 1392 приватних будинків, 38 

багатоквартирних будинків і одна котельня. 

Підключення газу після аварії буде проводитися завтра з ранку. 

Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. 

Порушення ветеринарно-санітарних правил. 

Стаття 106. Незаконний посів або незаконне вирощування 

снотворного маку або конопель. 

Провівши обшук у дворах господарстві однієї із місцевих 

жительок, у Бузовці виявили 8 кущів конопель. Завідували незаконним 

добром батько та син, громадяни України. «У результаті спільної 

операції працівників ГУБОЗ МВС України, Закарпатського та 

Рівненського управлінь по боротьбі з організованою злочинністю було 

викрито двох громадян України, які на території Закарпатської області 

вирощували коноплю. В результаті обшуку вилучено 8 кущів 

конопель», - каже начальник УЗГ МВС України Вікторія Кушнір. 

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших 

ветеринарно-санітарних вимог 

На Херсонщині виявили свиноферму з ураженими бешихою тваринами 

На власника підсобного господарства, де утримувалися хворі 

тварини, складено адміністративний протокол за порушення правил 

щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог. 
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На власника підсобного господарства, де утримувалися хворі 

тварини, складено адміністративний протокол за порушення правил 

щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог. 

Міліціонери з’ясували, що причинами захворювання тварин стала 

повна антисанітарія у підсобному господарстві, розташованому в 

одному з районів Херсонської області. Його власник жодного разу не 

проводив профілактично-лікувальні заходи, які б не допустили 

виникнення інфекційних хвороб у свиней. Крім того, підсобне 

господарство не зареєстровано в офіційному порядку. 

При в’їзді на територію господарства не було дезінфікуючого 

бар’єру. У приміщенні, де тримали близько 90 свиней, було дуже 

брудно, прибирали за тваринами рідко. Крім того, власник жодного 

разу не проводив лабораторних досліджень кормів та води, які 

вживали тварини. 

Як пояснив чоловік, свиней він розводив не для продажу, а 

виключно для харчування робітників, які працюють у нього на полях. 

Наразі міліціонери перевіряють, чи не потрапило уражене м’ясо на 

ринки області. 

За наслідками перевірки стосовно керівника господарства 

складено адміністративний протокол за ст.107 КУпАП «Порушення 

правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних 

вимог». Чоловіку вручено припис про необхідність усунення 

виявлених недоліків. 

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

райдержадміністрації на підсобне господарство накладено карантинні 

обмеження та розроблено план ліквідації інфекційної хвороби. 

Бешиха свиней - це епізоотична заразна хвороба свиней, яка 

характеризується ураженням крові та шкіри. При споживанні такого 

м’яса, навіть після термічної обробки, людина може заразитися. 

Хвороба не смертельна, але вимагає тривалого курсу лікування. 
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Адміністративні правопорушення на транспорті, та галузі 

шляхового господарства і зв’язку 

Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації торговельних суден 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації 

судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в 

установленому порядку до Державного суднового реєстру України або 

Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін - тягне 

за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  

Ухилення від обов’язкової реєстрації судна - тягне за собою 

накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Об’єктом даного адміністративного проступку є суспільні 

відносини у сфері державної реєстрації торговельних суден. 

Об’єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:  

1) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу 

реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають 

внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру 

України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих 

змін (формальний склад);  

2) ухилення від обов’язкової реєстрації судна (формальний склад). 

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів 

встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал 

регулювання дорожнього руху та порушення інших правил 

дорожнього руху. 

Співробітники ДАІ в Черкасах не дали провести несанкціоновані 

вуличні гонки, на які з’їхалися сотня з лишком автомобілістів, в тому 

числі з Києва. 

Як повідомляє прес-служба ДАІ, пізно увечері 6 жовтня, на вулицю 

Першотравневу в місті Черкаси з’їхалося більше ста автомобілів. 

У ДАІ відзначають, що місце змагань не було обладнане жодними 

засобами безпеки для людей, які спостерігали за цим дійством, а самі 



98 

гонщики заважали руху інших автомобілів і створювали аварійно-

небезпечні ситуації. 

Даїшники затримали і відправили на штраф майданчик приблизно 

двадцять машин, водії яких брали участь у перегонах. 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 

їх увагу та швидкість реакції 

11 червня 2013 року о 3 год. 30 хв. ОСОБА 1 керував автомобілем 

«Деу», державний номер НОМЕР І, який належить ОСОБА 2, з явними 

ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, 

почервоніння очей, нечітка мова). ОСОБА 1 від проходження медичного 

огляду на стан алкогольного сп’яніння, у встановленому законом порядку, 

відмовився у присутності двох свідків. 

Своїми діями ОСОБА 1 скоїв адміністративне правопорушення, 

передбачене частиною першою статті 130 КУпАП. 

Його вина підтверджується матеріалами справи, а саме 

протоколом про адміністративне правопорушення серія АБ2 № 

232591, поясненнями свідків ОСОБА З, ОСОБА 4 від 12 червня 2013 

року, протоколом огляду і затримання транспортного засобу від 12 

червня 2012 року. 

Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав 

громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками 

і жилими приміщеннями 

Порушення правил користування жилими приміщеннями, 

санітарного утримання місць загального користування, сходових 

кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил 

експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного 

обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне 

переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих 
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приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих 

будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян 

від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Правила користування приміщеннями житлових будинків 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. 

№572. Відповідно до положень цього нормативного акта користування 

приміщеннями житлових будинків здійснюється згідно з свідоцтвом на 

право власності або договором найму (оренди). Використовувати 

житлові приміщення для провадження господарської діяльності 

промислового характеру заборонено. Власники, наймачі (орендарі) 

приміщень житлових будинків мають право на: своєчасне отримання 

житлово-комунальних послуг належної якості згідно із 

законодавством; відшкодування збитків, завданих їхньому майну 

та(або) приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров’ю 

внаслідок незадовільного утримання будинку або ненадання чи 

надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства; 

переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, 

балконів і лоджій за відповідними проектами без обмеження інтересів 

інших громадян, які проживають у будинку, з дозволу власника 

будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в 

установленому порядку. 

Власник квартири має право за погодженням з членами сім’ї 

здавати в найм (в оренду) квартиру або кімнату квартири та укладати 

інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем 

(орендарем) квартири (кімнати) здійснюється згідно з договором 

найму (оренди). 

Власник та наймач (орендар) квартири зобов’язаний:  

• укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, 

підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;  
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• оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки, 

встановлені договором або законом;  

• дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері 

житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних 

норм і правил;  

• проводити за власні кошти ремонт квартири наймач 

(орендар) - згідно з договором найму (оренди);  

• використовувати приміщення житлового будинку за 

призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних 

приміщень та технічного обладнання;  

• не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають 

псування приміщень, приладів та обладнання будинку, порушують 

умови проживання громадян;  

• дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах;  

• утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники 

або наймачі (орендарі), за погодженням з ними;  

• не загаражувати сходові клітки, позаквартирні коридори, 

колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні 

приміщення будинку, підтримувати чистоту і порядок в ньому. 

У приміщеннях житлових будинків заборонено:  

• зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;  

• голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною 

апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до 

восьмої години;  

• проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а 

у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що 

супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в 

якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний 

повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених 

робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні 
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• та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та 

неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення 

будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;  

• утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю і бджіл.  

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення 

«У Київському районі міста Харків. Громадянин Ельнский, що проживає 

на першому поверсі будинку, побудував у підвалі більярдну кімнату». 

Це правопорушення попадає під ст. 151 КоАП України. 

Самоправне зайняття, жилого приміщення у будинках 

державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-

будівельних кооперативів - тягне за собою накладення штрафу від 

п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або 

інших об’єктів озеленення населених пунктів 

9 березня 2011 року до голови постійної комісії з захисту прав 

людини, законності та правопорядку, голови фракції ВО «Свобода» в 

Рівненській міській раді Олександра Лащука, надійшли скарги від 

мешканців Рівного про те, що в рекреаційній парковій зоні 

«Гідропарк 1» знищують зелені насадження. 

Під час перевірки зазначеної скарги, мною було виявлено 

порушення природоохоронного законодавства, зокрема, зрізані дерева 

в прибережній зоні на території близько 600 метрів, котра прилягає до 

ринку ТЦ «Дикий». Керівник підприємства Дикий С. Я. повідомив, що 

вирубку дерев здійснюють працівники ТЦ «Дикий» за його вказівкою, 

оскільки на підставі розпорядження міського голови Рівного, 

територію «Гідропарку 1» передано на обслуговування даного 

підприємства. Вважаю, що це є самовільне знищення дерев. Згідно із 

Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», усі зелені насадження підлягають державній охороні. У 

такому самовільному знищенні зелених насаджень безпосередньо 

винні керівники організацій, підприємств, установ, кооперативів та 
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інших структур, незалежно від форм власності. Між іншим, люди 

кажуть, що зрубані дерева продають» - повідомив Олександр Лащук. 

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, 

чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в 

населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також 

самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих 

ділянок, зайнятих об’єктами озеленення, - тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.04.2006 р. № 105, зелені насадження - це деревна, чагарникова, 

квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження 

на визначеній території населеного пункту. 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

04.06.2013 року, о 17 год. ЗО хв., ОСОБА 1, знаходячись на 

шостому поверсі будинку АДРЕСА З вивів з квартири на загальний 

коридор собаку породи «Стафор», яка спричинила тілесні ушкодження 

собаці породи «Митис», яка належить мешканці квартири АДРЕСА 1 - 

ОСОБА М, чим скоїв адміністративне правопорушення передбачене 

ч. 2 ст. 154 КУпАП. 

В поясненнях на протокол про адміністративне правопорушення 

ОСОБА 1 зазначив, що вигулюватиме собаку у наморднику та на повідку. 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Суддя Бучацького районного суду Тернопільської області 

Гордєєв В.О. розглянувши матеріали які надійшли від Бучацького РВ 

УМВС України в Тернопільській області про притягнення до адмін. 

відповідальності ОСОБА 1, ІНФОРМАЦІЯ 1, жительку АДРЕСА 1, 

гр. України, українку, працюючу вихователем Золотопотіцького ДНЗ, 
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за ч. 2 ст.154 КУпАП, суд -ВСТАНОВИВ: 16.06.2012 року біля 19 

год. гр. ОСОБА 1 не належним чином утримувала свого собаку, яка 

покусала на вулиці в с. Сороки Бучацького району ОСОБА 2, чим 

порушила ст. 154 ч. 2 КУпАП. 

Вина ОСОБА 1 в скоєнні правопорушення підтверджується 

даними, що містяться в протоколі про адмін. правопорушення від 

23.06.2012 року, поясненнями самої правопорушниці. 

Дослідивши в сукупності всі обставини по справі, беручи до 

уваги, що правопорушниця щиро розкаюється у вчиненому, вважаю, 

що на неї слід накласти стягнення у вигляді штрафу в дохід держави з 

конфіскацією собаки, що сприятиме її виправленню та перевихованню. 

Керуючись ч. 2 ст.154, ст. 252 Кодексу України про адмін. 

правопорушення, суд, -ПОСТАНОВИВ: Визнати винною ОСОБА 1 в 

скоєнні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 154 КУпАП України та 

призначити їй стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн. в 

дохід держави з конфіскацією собаки. 

Постанова набирає законної сили після закінчення строку 

подання апеляційної скарги чи протесту прокурора. 

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Тернопільської 

області через Бучацький районний суд особою, яку притягнуто до 

адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, 

потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест 

прокурора протягом десяти днів з дня її винесення.  

Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій 

діяльності 

Статті 155.  «Порушення правил торгівлі і надання послуг 

працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 

громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю», 



104 

Статті 155-2 «Обман покупця чи замовника», Статті 156-1 

«Порушення законодавства про захист прав споживачів». 

Українцям в магазинах продають торти і тістечка, зроблені з 

зіпсованих солодощів 

Продавці переклеюють етикетки на прострочених продуктах і не 

викидають те, що вже не можна продати 

Українцям в магазинах продають прострочені торти, а з 

позавчорашніх тістечок створюють «свіжі солодощі», пише ТСН. 

Колишній співробітник кондитерської фабрики Андрій в свіжість 

магазинних тортів вже давно не вірить. Пропрацювавши на складі, він 

тепер знає, як з позавчорашнього тістечка зробити свіже. 

За його словами, деякі торти псувалися ще на складі, але все одно 

йшли в продаж зі свіжою датою: «Торт на складі міг стояти стільки, 

скільки буде потрібно - поки його не заберуть». 

А от з тістечками, які продаються на вагу, взагалі не треба мудрувати, 

адже на них немає ніяких етикеток. Заради експерименту журналісти 

купили шматок торта (чизкейка) і попросили на нього документи. 

«Я навіть не знаю, завтра буде завідувач, у нього треба 

запитати», - відразу зазначила продавець. Цікаво, що на упаковці торта 

вказаний термін придатності - 5 діб, а дата виготовлення не вказана. В 

той же час, на вітрині вказано - «Зберігати не більше 48 годин». 

У кондитерському відділі з приводу цього заявили: «На нього 

(стікер) не звертайте увагу. Вони просто неправильно зробили дату». 

Як тільки пролунало питання про свіжість торта, адміністратор 

відділу зазначила:  

«Вони свіжі» 

Через 15 хвилин до журналістів вийшов директор магазину. На 

питання, де правда - на вітрині або на стікері, чоловік відповів: «Ні, не 

правда, не 2 дні, не 5 днів, а 72 години». 

Документи на торт не зміг показати і сам директор магазину. Всю 

відповідальність він поклав на санлікаря, у якого робочий день уже закінчився. 
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«Документ, якщо вам потрібен, можемо надати завтра вранці, 

тому що санлікар працює тільки до 4: 00», - повідомив чоловік. 

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках 

[У назві статті 159 деякі слова виключено згідно із Законом 

України № 2342-111 від 05.04.2001 p.] 

Порушення правил торгівлі на ринках-тягне за собою 

попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або 

накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

[У статтю 159 внесено зміни згідно із Законом України № 55/97-

ВР від 07.02.97р.] 

[У статті 159 деякі слова виключено згідно із Законом України 

№ 2342-Ш від 05.04.2001 p.] 

Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері 

торгівельної діяльності. Правила торгівлі на ринках, затверджені 

наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, 

метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 

визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому 

порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та 

роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і 

непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, 

додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил 

безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового 

законодавства. Ринок - це суб’єкт господарювання, створений на 

відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в 

установленому порядку, функціональними обов’язками якого є 

надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов 
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у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно 

від попиту і пропозицій. 

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи - 

громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, 

суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи 

незалежно від форм власності (далі - продавці). Територія ринку 

повинна мати відокремлену та відгороджену від проїзної частини, 

житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення 

громадського транспорту загального користування, підземні чи 

наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів 

відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне 

освітлення території ринку, автостоянок та під’їздів, телефонний 

зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю 

торговельних місць більше 250, електро- та водопостачання, 

водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для 

збирання відходів і сміття тощо. Робота ринків не повинна 

погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно 

впливати на умови проживання населення. Вхід на ринки безплатний. 

На торговельному місці продавця (юридичної особи) 

установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і 

номера телефону суб’єкта підприємницької діяльності, що організував 

торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується 

копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. На торговельному місці продавця (фізичної особи - 

суб’єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із 

зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про 

державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви 

органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його 

продавця, а також розміщується копія патенту за фіксованим розміром 

податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія 

ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. Продавець повинен мати при собі: документи про 
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сплату ринкового збору та послуг ринку; належно оформлену особисту 

медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів 

підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують 

якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних 

плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та 

проходження фітосанітарного контролю; висновок лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів 

тваринного і рослинного походження. 

Продавцям (фізичним особам, які не є суб’єктами 

підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний 

санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби 

вимірювальної техніки. Продавці (суб’єкти підприємницької 

діяльності) можуть мати свій санітарний чи інший одяг, торговельний 

інвентар, засоби вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної 

техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в 

справному стані, мати повірочне тавро територіального органу 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому 

порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують 

власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та 

засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за 

його відповідність санітарним та технічним нормам. Продавці повинні 

дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки 

у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, 

затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.2001 р. № 633. 

Усі продавці зобов’язані надавати покупцям відомості про товари, не 

допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно 

одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною 

мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати спиртні напої. Особи в 

нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку. 
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На вимогу покупців продавці зобов’язані пред’явити їм висновок 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність 

продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам. 

Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на 

видному для покупців місці. Продавці (суб’єкти підприємницької 

діяльності) повинні позначати ціни товарів на ярликах цін (цінниках), 

клейких стрічках або іншим способом. 

На вимогу покупця продавець (суб’єкт підприємницької 

діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від 

застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових 

книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, в 

якому зазначаються: найменування суб’єкта господарювання та ринку, 

ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, 

дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. Якщо 

покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від 

продавця (суб’єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх 

вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів». 

У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження 

продавцем, який не є суб’єктом підприємницької діяльності, покупець 

має право замінити товар на якісний, повернути його продавцю і 

одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни. 

Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає 

санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку 

або спеціальну пов’язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо 

продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів 

(продавці, рубачі м’яса та інші), підлягають обов’язковому медичному 

обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні 

книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне 

обстеження, до роботи не допускаються. 

Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал 

установленої форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у 

приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці. 
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Порушення цих, а також інших, встановлених Правилами торгівлі 

на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної податкової адміністрації України, Державного 

комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 

26.02.2002 р. № 57/188/84/105, вимог і є об’єктивною стороною 

правопорушення, передбаченого коментованою статтею. 

Стаття 160-2. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

29.03.2012 р. о 13 годині 30 хвилин по пр. Ворошилова в м. 

Каховка Херсонської області навпроти ринку «Гарант» ОСОБА__1 

здійснювала торгівельну діяльність у невстановленому місці 

промисловими товарами (чоловічою білизною та тапочками), чим 

допустила порушення вимог Постанови КМУ від 15.06.2006 р. №833 

«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», 

за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 160 КУпАП. У ОСОБА 1 

в присутності понятих виявлені та вилучені 30 чоловічих трусів та 19 

пар домашніх тапочок. 

За даним фактом складено протокол, з яким ОСОБА 1 

ознайомлена, згодна. 

Вина ОСОБА 1 підтверджена наступними доказами, 

дослідженими та перевіреними під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. 

рапортом ДІМ Каховського РВ У MB С України Херсонської 

області Поздняка А.О. 29.03.2012 p.;  

відповіддю Каховської міської ради Херсонської області від 

13.03.2012 р. №02-09/406-1121;  

колективною скаргою підприємців ринку «Гарант»;  

відповіддю Каховської міської ради Херсонської області, 

отриманої на запит суду за клопотанням ОСОБА 1 від 24.04.2012 р. 

№02-09/724-1826, з якої слідує, що площа Меліораторів перед ринком 

«Гарант» ж/м Свєтлово в м. Каховка являється земельною ділянкою 
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загального користування та не може передаватись у користування і не 

являється встановленим для здійснення торгівлі місцем. 

поясненнями вказаних свідків, які фактично підтвердили ту 

обставину, що ОСОБА 1 здійснювалась торгівля в недозволеному 

місці, але всі вважали площу місцем для торгівлі, бо завжди 

оплачували плату за місце. 

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку 

на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи 

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

10 січня 2012 року Суддя Броварського міськрайонного суду 

Київської області Лопатинська С.П., розглянувши матеріали, що 

надійшли з Броварської об’єднаної Державної податкової інспекції 

Київської області про притягнення до адміністративної 

відповідальності ОСОБА 1, ІНФОРМАЦІЯ, фізична особа-

підприємець, проживає: АДРЕСА 1, (ідентифікаційний номер 

НОМЕР 1), як такого, що раніше не притягувався до адміністративної 

відповідальності за ст. 163-4 ч. 1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, - ВСТАНОВИВ: 26.12.2011 року Броварською ОДПІ 

було проведено перевірку ФОП ОСОБА 1 за адресою АДРЕСА1. 

Під час перевірки було виявлено порушення ФОП ОСОБА 1, який 

несвоєчасно повідомив державним податковим інспекціям за 

встановленою формою відомості про доходи фізичних громадян за 

2008-2010 p.p., а саме неутримання та не перерахування з виплаченої 

суми доходів в розмірі 35262 грн. податку з доходів фізичних осіб, чим 

порушив пп.4.2.1 п.4.2 ст.4, пп.8.1.1 п.8.1 ст.8 Закону України «Про 

податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 p. №889-IV із змінами 

та доповненнями, тобто здійснив адміністративне правопорушення 

відповідальність за яке передбачена ст.163-4 ч. 1 КУпАП. 

В суді ОСОБА 1 свою вину визнав, його вина підтверджується 

матеріалами справи: протоколом про адміністративне 

правопорушення, висновком до акту невиїзної планової 
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документальної перевірки від 26.12.2011 р. №2048/1701/НОМЕР 1, 

поясненням ОСОБА 1. 

Призначаючи стягнення, враховуються обставини скоєного 

правопорушення, дані про особу правопорушника, а також обставини, 

що обтяжують і пом’якшують його відповідальність. 

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 221, 283 КУпАП та 

відповідно до ст. 163-4 ч. 1 КУпАП, - ПОСТАНОВИВ: ОСОБА 1 

визнати винним в скоєнні правопорушення передбаченого ст. 163-4 ч.І 

КУпАП, застосувавши адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 

суму 51 грн. 00 коп. (п’ятдесят одна грн. 00 коп.). 

Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями 

Власники декількох магазинів невеликого містечка на 

Чернігівщині увійшли у зговір про завишення цін на групу 

продовольчих товарів, за що було вирішено накласти максимальний 

штраф по статті 166.2. 

Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості 

продукції, метрології та сертифікації 

Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає 

вимогам стандартів. 

Громадянка ОСОБА 1, будучи приватним підприємцем, 

здійснювала реалізацію парфумерної продукції іноземного 

виробництва без сертифікатів відповідності та якості продукції, чим 

скоїла адмін. правопорушення, передбачене ст. 167 КУпАП. Винність 

ОСОБА 1 у скоєному стверджується протоколом про адміністративне 

правопорушення, що притягується до адмін. відповідальності та 

іншими матеріалами справи. 

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що своїми 

діями ОСОБА 1 І вчинила адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 167 КУпАП - випуск та реалізація продукції, яка не 

відповідає вимогам стандартів. 
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Враховуючи характер та ступінь адміністративного правопорушення, 

особу правопорушника, обставини справи, вважаю, що ОСОБА 1 слід 

призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу. 

Стаття 171-2. Фальсифікація засобів вимірювання 

«У гастрономі «Весняний» у місті Біла Церква продавець 

громадянка Єфрисілова використовуючи несправні ваги заробила 5 

000 гривень за місяць.» 

Порушення були виявлені під час виробництва дорогих сортів 

ковбас. Так, перевірена партія ковбаси «Салямі нова» не відповідала 

вимогам за фізико-хімічними показниками, зокрема, виробник 

завищив масову частку вологи. Інша партія ковбасних виробів містила 

крохмаль та мала завищений вміст нітриту натрію, що є порушенням 

вимог стандарту. 

Було скоєне правопорушення, передбачене статтею 167 (Випуск і 

реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів) Глави 13 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 172-7. Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (порушення вимог фінансового контролю). 

На Тернопільщині транспортна міліція взялась за депутатів 

Депутата однієї із селищних рад Тернопільщини притягнуто до 

адміністративної відповідальності за неподання річної декларації про 

майновий стан та доходи. 

Працівниками транспортної міліції лінійного відділу на станції 

Тернопіль було виявлено даний факт та складено протокол щодо 

вчинення адміністративного корупційного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (порушення вимог фінансового контролю). 

Фізична особа, будучи депутатом селищної ради, не подав 

декларації про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

чим порушив фінансовий контроль, передбачений статтею 12 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції». 
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Враховуючи усі обставини, районний суд постановив фізичну 

особу визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 172-7 КУпАП та накласти на неї стягнення - 

штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, що 

становить 170 гривень, повідомляє підрозділ зв’язків з громадськістю 

УМВС України на Львівській залізниці. 

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», - тягне 

за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 

валютного рахунку в установі банку-нерезидента - тягне за собою 

накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Адміністративні корупційні правопорушення 

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності 

Мер міста, будучи посадовою особою органу місцевого 

самоврядування, уповноваженою на виконання функцій держави, в 

порушення Закону України «Про засади Запобігання и протидії 

Корупції», продовжував залишатися учасником (засновником) ТОВ 

«Пластик Ярд», підприємства, що виробляє пластикові човни. 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

За порушення вимог фінансового контролю покарано 6 депутатів 

Органи прокуратури Донецької області ведуть активну роботу з 

протидії корупції у транспортній сфері. 

Як повідомив заступник прокурора області Сергій Міронов, з 

початку місяця складено 6 протоколів про вчинення адміністративних 

корупційних порушень. 
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Усі вони складені стосовно депутатів місцевих рад Харківщини, 

що обіймають посади у транспортній сфері. 

В порушення вимог фінансового контролю (ч. 1 ст. 172-6 КУПаП) 

посадовці вчасно не подали декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. 

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

На Рівненщині голову Сільської ради покарано за невжиття 

заходів щодо протидії корупції. 

Постановою апеляційного суду Рівненської області задоволено 

апеляційну скаргу прокурора Зарічненського району на рішення 

районного суду та визнано винним голову однієї із сільських рад у 

вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 172-9 КУпАП (невжиття 

заходів щодо протидії корупції). Про це повідомила прес-служба 

прокуратури Рівненщини. 

Підставою для оскарження прокуратурою рішення суду першої 

інстанції стало закриття ним справи про адміністративне 

правопорушення, стосовно голови сільради у зв’язку з відсутністю в 

його діях складу адміністративного корупційного правопорушення. 

Проте за принципової позиції прокуратури у суді апеляційної 

інстанції доведено, що посадовець, порушуючи вимоги ст.5 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», не повідомив 

спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції про 

вчинення корупційного правопорушення одним із депутатів вказаної 

сільської ради, а саме — про неподання останнім декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

минулий рік. Корупціонера оштрафовано. Рішення апеляційного суду 

вступило в законну силу. 
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Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку 

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання 

захисного припису або не проходження корекційної програми 

З липня 2013 року близько 19 год. 10 хв. ОСОБА 1 вчинив сварку зі 

своєю дружиною, в ході якої її ображав, чим вчинив насильство в сім’ї. 

Своїми діями ОСОБА 1 вчинив адміністративне правопорушення 

передбачене частиною першою статті 173-2 КУпАП. 

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях  

Цьогоріччя правоохоронці склали 900 протоколів за паління у 

заборонених місцях Від початку 2013 року у Львівській області 

працівники міліції склали 900 протоколів за ознаками статті 175-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях). 

Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області. 

Сума грошових стягнень (штрафів) на підставі складених цьогоріч 

адміністративних протоколів становить 22 240 гривень. 

Крім того, із загальної кількості складених у поточному році 

протоколів (900) за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, 

оголошено 464 попередження за паління тютюнових виробів у 

невстановлених для цього місцях. 

У серпні 2013 року правоохоронці склали 43 протоколи, з них 17 - 

про попередження. 

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях  

Цьогоріччя правоохоронці склали 900 протоколів за паління у 

заборонених місцях Від початку 2013 року у Львівській області 

працівники міліції склали 900 протоколів за ознаками статті 175-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння 

тютюнових виробів у заборонених місцях). 
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Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області. 

Сума грошових стягнень (штрафів) на підставі складених цьогоріч 

адміністративних протоколів становить 22 240 гривень. 

Крім того, із загальної кількості складених у поточному році 

протоколів (900) за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, 

оголошено 464 попередження за паління тютюнових виробів у 

невстановлених для цього місцях. 

У серпні 2013 року правоохоронці склали 43 протоколи, з них 17 - 

про попередження. 

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях 

у п’яному вигляді. 

У Кривому Розі двоє молодих хлопців (віком 23 роки) почали 

розпивати спиртні напої прямо не відходячи від каси. Розплатившись за 

алкоголь, і без того вже захмелілі молодики тут же відкоркували пляшку і 

почали розпивати її. Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в 

Дніпропетровській області, щоб припинити «вечірку» персоналу магазину 

довелося натиснути кнопку екстреного виклику міліції. На вимогу 

міліціонерів припинити правопорушення в громадському місці, випивають 

відповідали криками і нецензурною лайкою. 

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб 

В Донецьку підлітки викликали машину МНС, заради розваги. 

Як повідомляє спеціальний кореспондент, два хлопці 16 років 

відмічали День народження друга. Знаходячись у стані алкогольного 

сп’яніння, викликали машину МНС заради розваги. 

Дані особи скоїли правопорушення, передбачене статтею 183 

(завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Глави 14 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов’язків щодо виховання дітей 

«Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 

передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення 
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необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти 

років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, 

- тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, 

від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, 

якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність - тягне за собою накладення штрафу на батьків або 

осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.» 

До чергової частини міського відділу міліції у Комсомольську 

зателефонувала місцева жителька та повідомила, що вона біля свого 

дому знайшла маленьку дівчинку, яка не може чітко назвати місце 

свого мешкання та де знаходяться її батьки. 

При виїзді на місце подій працівники кримінальної міліції у 

справах дітей встановили, що 3-річну дівчинку загубила в магазині її 

бабуся, яка стояла в черзі та, відволікшись на деякий час, втратила 

дитину з поля зору, остання вийшла з магазину та пішла блукати. 

Відносно бабусі складено адміністративний протокол за 

частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Бабусі, за недбалість відносно 

онуки, загрожує попередження або накладення штрафу від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління 

Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна 

Використання посадовою особою в особистих чи інших 

неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове 

користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або 

іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що 

не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - 

тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання 

інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки 

(піклування) батьків. 

14 червня 2013 року встановлено, що ОСОБА 1 неналежно 

виконувала передбачені законодавством обов’язки щодо забезпечення 

необхідних умов життя, навчання та виховання своєї доньки ОСОБА 2 

Своїми діями ОСОБА 1 вчинила адміністративне правопорушення, що 

передбачене частиною першою статті 184 КУпАП. 

При призначенні виду та розміру адміністративного стягнення з 

ОСОБА 1 враховую характеризуючі дані особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, відсутність тяжких наслідків. 

Вважаю за необхідне призначити ОСОБА 1 адміністративне стягнення, 

яке буде достатнє для попередження вчинення нею нових 

правопорушень у вигляді штрафу. 

Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій 

У столичному главку міліції, за несанкціоноване проведення акції 

на Майдані в суботу співробітники правоохоронних органів затримали 

10 осіб. Вони були доставлені до райуправління, стосовно них 

складено адміністративні протоколи про порушення правил 
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проведення масових заходів (ст. 185-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення). 

Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з 

порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних 

походів або демонстрацій 

13 травня 2013 року, о 9 годині 45 хвилин в судове засідання, яке 

було призначено у цивільній справі № 762/595/13-ц за позовною 

заявою Кришталевої К.К. до Обухівського кооперативу «Садівниче 

товариство «Успіх» про зобов’язання вчинити певні дії, представник 

відповідача Куценко A.I. з’явився до суду з ознаками алкогольного 

сп’яніння і вживав непристойну лексику по відношенню до судді. 

Такі дії є проявленням неповаги до суду та підлягають 

адміністративній відповідальності за ст. 185-2 г. 15 КпАП. 

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, 

яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань 

9 серпня до Чернівецького СІЗО вкотре намагалися пронести телефон. 

Про це повідомляє прес-служба ДПтСУ у Чернівецькій області. 

Під час проведення огляду продуктової передачі, яку приніс 

громадянин Я. для ув’язненого П., було виявлено та вилучено мобільний 

телефон марки «Nokia» чорного кольору, прихований у голубцях. 

З 22-річним громадянином, який приніс голубці, провели бесіду. 

Молодий чоловік пояснив, що передачу він готував сам, мобільний 

телефон хотів передати ув’язненому, з яким давно товаришує. Про те, 

які предмети не дозволяється передавати в СІЗО юнаку було відомо, 

вину в незаконній передачі заборонених предметів він визнав. 

Матеріали по факту виявлення та вилучення під час спроби 

передачі до слідчого ізолятора засобів зв’язку направлено до 

Шевченківського районного суду м. Чернівці для прийняття рішення» 

Дане правопорушення може регулюватися статтею 188 КУпАП. 
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Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, 

яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань 

Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким 

способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах 

виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, 

що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для 

передачі предметів - тягне за собою попередження або накладення 

штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією заборонених предметів. 

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, 

зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї. 

22 березня 2012 року старшим інспектором ДС 

Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області було виявлено, що ОСОБА 1 близько 17 годині 00 хвилин 

знаходячись в приміщенні збройної майстерні розташованої за 

адресою: АДРЕСА 2, залишив свою зброю, а саме: 98 к», НОМЕР 1, 

збройовому майстру без направлення на ремонт, чим порушив наказ 

МВС України № 622 від 21 серпня 1998 року зареєстровано в 

Міністерстві м. Київ юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 

637/3077 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до 

зброї та вибухових матеріалів», чим вчинив правопорушення, 

передбачене ч. 1 ст. 190 КУпАП. 

ОСОБА 1 провину свою визнав та щиро розкаявся, при цьому 

також просив суд не конфісковувати гвинтівку яка належить йому, так 
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як це дуже коштовна історична річ, і має для нього дуже велике 

особисте значення. 

Винність ОСОБА 1 підтверджується зібраними матеріалами: 

протоколом про адміністративне правопорушення ДН № 0664468 від 

26 березня 2012 року; постановою за справою про адміністративне 

правопорушення від 26 березня 2012 року; письмовими поясненнями: 

особи, що притягається до адміністративної відповідальності 

ОСОБА 1 від 26 березня 2012 року. 

На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 190 на ОСОБА 1 

накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь 

держави в розмірі 85 (вісімдесят п’ять) гривень без конфіскації 

вогнепальної зброї. 

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння 

або перевезення нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів 

За матеріалами Євпаторійського міського суду, справа № 

106/5423/13-п ОСОБА 1, який є власником гладкоствольної охотничої 

зброї марки ИЖ-27 кл.12 № НОМЕР 1, та має відповідний дозвіл на її 

зберігання та носіння НОМЕР 2, що видано Сакським MB ГУ МВС 

України в АР Крим терміном до 21 череня 2012 року, зберігав зброю за 

місцем проживання, у платяній шафі, поза спеціального металевого 

сейфу, чим порушив умови зберігання зброї. 

Провина ОСОБА 1 підтверджується наступними матеріалами 

справи: протоколом про адміністративне правопорушення КР № 

002849 від 31 липня 2013 року, протоколом виявлення та вилучення 

зброї від 31 липня 2013 року, квитанцією № 763 від 31 липня 2013 

року про прийняття зброї на зберігання, рапортом ст. інспектора ДС 

Сакського MB ГУ МВС України в АР Крим від 31 липня 2013 року, 

довідкою про дозвіл на зброю від 31 липня 2013 року. 

Вирок: винний у порушенні ст. 191 ч. 1 КУпАП. 
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Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння 

або перевезення нагородної вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів 

ОСОБА 1, який є власником гладкоствольвої охотничої зброї 

марки ИЖ-27 кл.12 № НОМЕР І, та має відповідний дозвіл на її 

зберігання та носіння НОМЕР 2, що видано Сакським.МВ ГУ МВС 

України в АР Крим терміном до 21 череня 2012 року, зберігав зброю за 

місцем проживання, у платяній шафі, поза спеціального металевого 

сейфу, чим порушив умови зберігання зброї. 

Провина ОСОБА 1 підтверджується наступними матеріалами 

справи: протоколом про адміністративне правопорушення КР № 

002849 від 31 липня 2013 року, протоколом виявлення та вилучення 

зброї від 31 липня 2013 року, квитанцією № 763 від 31 липня 2013 

року про прийняття зброї на зберігання, рапортом ст. інспектора ДС 

Сакського MB ГУ МВС України в АР Крим від 31 липня 2013 року, 

довідкою про дозвіл на зброю від 31 липня 2013 року. 

Вирок: винний у порушенні ст. 191 ч. 1 КУпАП. 

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил 

перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України 

Державна прикордонна служба України звинуватила Віталія 

Кличка в порушенні пропускного режиму на митниці в аеропорту 

Кривого Рогу. 

Як йдеться у повідомленні, вдень 24 листопада Кличко 

відмовився проходити митний контроль в аеропорту Кривого Рогу, де 

літак, на якому летів політик, здійснив незаплановану посадку. Після 

проходження паспортного контролю пасажири повинні були 

дочекатися прибуття митників, яких в момент приземлення не було в 

аеропорту. За версією прикордонної служби, Кличко заявив, що у 

нього немає часу чекати митників, і покинув територію аеропорту. 
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Дане правопорушення підпадає під статтю 202 Порушення 

прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через 

державний кордон України. Глави 15 КУпАП. Стаття 202. Порушення 

прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через 

державний кордон України - тягне за собою попередження або 

накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а на посадових чи від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу 

Газета «Полтавщина» дізналася, чому з 11 тисяч призваних на 

строкову службу до лав армії потрапило тільки 759 полтавців 

Навесні цього року до лав української армії призвали 11 тисяч 

полтавців. З них реально прибули — тільки 759. Ще близько 200 пішли на 

контрактну службу. То що ж із рештою? За словами підполковника Андрія 

Ткаченка, начальника відділу обліково-призивної роботи, заступника 

Полтавського обласного військового комісара (з призиву), 1600 хлопців 

взагалі не з’явилося до військкомату. 

Зараз полтавці мають самі з’являтися до військкомату у 

зв’язку з початком призиву, навіть якщо не отримали повістку, — 

розповів Андрій Ткаченко. — Матеріали щодо тих, хто не прийшов до 

нас, передаються у правоохоронні органи. Ті розшукують хлопців. 

Порушення правил військового обліку загрожує призовнику штрафом 

згідно зі ст.210 Адміністративного кодексу України. Так, неявка 

хлопців на виклик до військового комісаріату без поважних причин 

або несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей про зміну місця 

проживання, освіти, місця роботи тощо тягнуть накладення штрафу від 

85 до 119 гривень. Повторна неявка загрожує штрафом від 170 до 255 

гривень. Якщо призовник не з’являється саме на відправку до збірного 

пункту, це загрожує йому навіть порушенням кримінальної справи. 
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Стаття 212-3. Порушення права на інформацію 

На Харківщині чиновники заробили на бізнесменах понад 2 млн грн 

За перевищення повноважень порушникам загрожує до 10 років в’язниці 

Представники Південної регіональної служби ветсанконтроля та 

нагляду на державному кордоні та транспорті можуть отримати до 

десяти років в’язниці. Адже чиновники перевищили свої службові 

повноваження, і незаконно заробили на підприємцях більше 2 млн грн. 

Як розповів «Сегодня» начальник відділу обл. прокуратури 

Володимир Іванов, всупереч нормативно-правовим актам у 2012 році 

чиновники брали гроші за роботу, яка входила в їхні обов’язки: 

надання консультацій та роз’яснень, послуги з розгляду ветеринарних 

документів, напрями транспортних засобів на дезінфекцію і багато 

іншого. Зараз триває досудове розслідування. 

Цей вчинок вважається адміністративнім Правопорушення на 

Основі КоАП розділу II. «Адміністративне правопорушення и 

адміністративна відповідальність», части II «особливої части», глави 

15 «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління», Статті 186 «Самоправство», Статті 212-3 

«Порушення права на інформацію» 
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Рекомендації 

до написання й оформлення контрольних робіт 

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на 

заочному та денному факультетах вищих навчальних закладів. Основна 

мета – з’ясування студентами теоретичних положень, надбання ними 

навичок самостійної роботи із законодавчими актами, навчальною і 

науковою літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення 

конкретних життєвих ситуацій. 

Контрольна робота складається із двох частин: теоретичної і практичної. 

Перша частина вимагає всебічної відповіді на поставлене 

питання, що досягається за допомогою ретельного вивчення 

рекомендованого законодавства та навчальної літератури. 

Друга частина містить практичне завдання. Для успішного 

рішення цієї частини контрольної роботи студент мусить: уважно 

вивчити зміст завдання; усвідомити юридичне значення кожного 

факту, наведеного в завданні; проаналізувати взаємини сторін; 

продумати відповіді на поставлені питання.  

Відповідь на поставлене питання необхідно викласти в письмовій 

формі, аналізуючи відносини, що становлять суть справи, визначаючи, 

у чому укладається порушення. Винесене рішення повинне базуватися 

на чинному законодавстві, опиратися на відповідні статті. Нормативні 

документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела повинні 

бути зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел 

додається наприкінці роботи. 

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або 

надрукована. На кожній сторінці мають бути залишені поля для 

зауважень. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Наприкінці 

роботи студент мусить поставити свій підпис і дату виконання 

контрольної роботи. 

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування 

університету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, 

по батькові. 
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Варіанти контрольних робіт з адміністративного права 

Варіант 1 

1. Адміністративне право як галузь права: поняття та предмет 

правового регулювання. 

2. Адміністративно-правовий статус державних службовців. 

3. До наведеного визначення доберіть відповідне поняття. 

Це протиправна винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, 

права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і 

за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

а) дисциплінарний проступок;  

б) злочин;  

в) адміністративне правопорушення. 

4. Громадянин Російської Федерації А. 22 січня 2012 р. прибув в 

Україну строком на 3 місяці до свого сина, який мешкає в м. Харкові, а 

10 травня 2012 р. гр. А. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за ст. 203 КУпАП. Через місяць Головне управління 

Державної міграційної служби України у Харківській обл. винесло 

рішення про примусове повернення А. до батьківщини впродовж 30-ти 

днів. Однак А. не виконав дане рішення, мотивуючи це відсутністю 

коштів для придбання квитка.  

Які примусові заходи можуть бути застосовані до А.? Посилаючись на 

нормативні приписи, визначте порядок їх застосування? 

Варіант 2 

1. Метод адміністративно-правового регулювання. 

2. Поняття та види форм реалізації державної виконавчої влади. 

3. Укажіть, які з наведених видів відповідальності належать до 

адміністративних стягнень, що можуть застосовуватися щодо 20-

річного громадянина за вчинення ним адміністративного 

правопорушення:  

а) штраф;  
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б) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення в потерпілого;  

в) попередження;  

г) застереження;  

д) позбавлення волі;  

е) обмеження волі;  

ж) адміністративний арешт;  

з) догана або сувора догана;  

і) виправні роботи;  

к) передача під нагляд батькам або особам, що їх замінюють. 

4. Громадянин Н., який учинив дрібне хуліганство, був 

затриманий працівником міліції за допомогою співробітника митної 

служби, який проходив поряд. Працівник міліції вдягнув на нього 

наручники та наніс йому удар гумовою палицею за те, що той 

відмовився сідати в патрульну машину.  

Визначте правомірність дії працівника міліції. Якщо ви дійдете 

висновку, що вони неправомірні, складіть проект скарги. Що б 

змінилось у ситуації за умови, що палицю й наручники застосував 

співробітник митної служби? 

Варіант 3 

1. Принципи адміністративного права. 

2. Поняття та види методів реалізації державної виконавчої 

влади. 

3. Укажіть, які з наведених видів відповідальності належать до 

заходів впливу, що можуть застосовуватися щодо 17-річного 

громадянина замість адміністративного стягнення в разі 

вчинення ним адміністративного правопорушення:  

а) штраф;  

б) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення в потерпілого;  

в) попередження;  

г) застереження;  
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д) позбавлення волі;  

е) обмеження волі;  

ж) адміністративний арешт;  

з) догана або сувора догана;  

і) виправні роботи;  

к) передача під нагляд батькам або особам, що їх замінюють. 

4. Громадянин В. вирішив придбати у А. автомобіль. Останній 

зняв з обліку автомобіль у ДАІ, після чого було укладено договір 

купівлі-продажу. В. звернувся до ДАІ з проханням поставити 

автомобіль на облік і додав до заяви всі необхідні документи. 

Прохання В. було задоволено. Які правові відносини виникли в даному 

випадку? Чи належать вони до відносин, що становлять предмет 

адміністративного права? Обґрунтуйте свою відповідь, визначивши 

ознаки цих відносин. 

Варіант 4 

1. Джерела адміністративного права. 

2. Поняття, основні риси та законодавчі основи адміністративної 

відповідальності. 

3. Закінчіть речення. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли 

на момент вчинення адміністративного правопорушення____:  

а) 14-річного віку;  

б) 16-річного віку;  

в) 18-річного віку. 

4. Журналіст газети «Місцеві новини» Р. звернувся до прокурора 

району із запитом про ознайомлення з офіційними документами щодо 

розслідування справи відносно лікаря міської лікарні про несумлінне 

виконання ним своїх професійних обов’язків. Журналіст вимагав 

надати йому відомості про особу лікаря, місце його роботи та 

проживання, пацієнтів, а також оперативних і слідчих дій, які були 

проведені по справі. Прокурор району в 15-денний термін повідомив 

Р., що запит підлягає задоволенню тільки в частині надання інформації 
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про особу лікаря. Стосовно іншої інформації, то доступ сторонніх осіб 

до відомостей, які є таємницею слідства, чинним законодавством 

заборонено. Р. вважав, що такою відмовою порушено його права, 

передбачені Законом України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні».  

Чи порушено у даній ситуації права Р.? Відповідь обґрунтуйте, 

посилаючись на нормативні положення. 

Варіант 5 

1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 

2. Поняття адміністративного правопорушення, його склад. 

3. Із наведеного нижче переліку укажіть засоби 

адміністративного примусу, які можуть застосовувати органи 

державного управління, що здійснюють провадження у справах про 

адміністративні правопорушення фізичних осіб:  

а) конфіскація речей та документів;  

б) адміністративне затримання особи;  

в) особистий огляд;  

г) утримування під вартою терміном до 3 місяців;  

д) огляд речей;  

е) вилучення речей та документів;  

ж) медичний огляд. 

4. Громадянина А. було призначено начальником управління 

економіки обласної державної адміністрації. Через місяць 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації А. було 

звільнено із займаної посади, оскільки з’ясувалось, що він є 

двоюрідним братом свого заступника.  

Чи законно звільнено А.? Розберіться у даній ситуації. 

Варіант 6 

1. Адміністративне право як галузь права, як наука та навчальна 

дисципліна. 

2. Система та види адміністративних стягнень. 
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3. Із наведеного нижче переліку правопорушень укажіть ті, що 

належать до адміністративних:  

а) проїзд перехрестя на автомобілі на червоний сигнал світлофора;  

б) розбійний напад;  

в) вивезення сміття в лісосмугу на околиці міста;  

г) голосний спів у власній квартирі в обідню перерву;  

д) безквитковий проїзд у трамваї;  

е) нецензурна лайка в кінотеатрі;  

ж) проживання без паспорта;  

з) проживання за підробленим паспортом;  

і) несвоєчасна або не в повній мірі сплата податків. 

4. Інспектор державної пожежної охорони проводив перевірку 

дотримання правил пожежної безпеки у супермаркеті ТОВ «Сніг» і 

виявив низку порушень. Зокрема, недотримання вимог щодо 

обладнання торговельного залу, а також відсутність запасного виходу 

створило загрозу виникнення пожежі та перешкоджатиме евакуації 

людей. За результатами перевірки директорові ТОВ «Сніг» було 

направлено припис про усунення виявлених порушень, а також 

припинено роботу супермаркету. Директор звернувся зі скаргою до 

прокурора району. На його думку, слід встановити винуватих у 

недотриманні правил протипожежної безпеки й притягнути їх до 

відповідальності, а не створювати умови, за яких юридична особа несе 

збитки. Дайте мотивовану відповідь на скаргу. Охарактеризуйте заходи 

адміністративного примусу, які були застосовані в даній ситуації. 

Варіант 7 

1. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин, 

їх класифікація. 

2. Загальні правила та строки притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

3. Укажіть, яким може бути максимальний термін 

адміністративного арешту:  

а) 10 діб;  
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б) до 15 діб;  

в) до 3 діб;  

г) не більше 30 календарних днів. 

4. Відносно Ф., який відбув покарання у виді позбавлення волі, 

було встановлено адміністративний нагляд, Ф. проживав у кімнаті 

приватного будинку, яку наймав у його власника - Т. Коли до 

помешкання Ф. завітав дільничний інспектор, Ф. відмовився його 

впусками, мотивуючи це тим, що на такі дії необхідно отримати згоду 

власника будинку. Чи може працівник міліції застосовувати примус у 

даній ситуації? Якщо так, то які примусові заходи можуть бути 

застосовані? Що буде підставою для їх застосування?  

Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення. 

Варіант 8 

1. Поняття та коло суб’єктів адміністративного права. 

2. Поняття й види адміністративно-правових режимів. 

3. Укажіть, чи підлягають адміністративній відповідальності, 

згідно із законодавством України, іноземці та особи без громадянства, 

які перебувають на території України:  

а) так, підлягають на загальних підставах із громадянами 

України;  

б) особи без громадянства підлягають, а іноземці – ні. 

в) ні, такій відповідальності підлягають лише громадяни 

України. 

4. Без дозволу компетентних органів С. побудував біля будинку 

гараж. За самовільне будівництво адміністративна комісія наклала на 

нього штраф і винесла рішення про знесення гаражу.  

Яка юридична природа заходів, застосованих до С? 

Варіант 9 

1. Основи адміністративно-правового статусу індивідуальних 

суб’єктів адміністративного права. 

2. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. 
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3. Укажіть, у яких випадках особа не підлягає адміністративній 

відповідальності:  

а) особа вчинила правопорушення з необережності;  

б) особа діяла в стані крайньої необхідності;  

в) особа перебувала в стані алкогольного сп’яніння;  

г) особа діяла в стані необхідної оборони;  

д) особа була в роздратованому стані;  

е) особа була в стані неосудності. 

4. За рішенням державного інспектора рибоохорони П. було 

притягнено до адміністративної відповідальності за порушення правил 

рибальства. У постанові про накладення адміністративного стягнення 

зафіксовано, що П. незаконним способом, використовуючи сітку, 

ловив рибу у ставку, орендованому ТОВ «Світанок». Через 15 днів 

прокурор опротестував дану постанову. У протесті зазначено, що П. 

повинен відповідати за дрібне викрадення чужого майна. Порівняйте 

склади правопорушень, про які йдеться у завданні, та висловіть свою 

точку зору щодо обґрунтованості позиції прокурора. 

Варіант 10 

1. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти 

адміністративного права. 

2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

3. Укажіть вид адміністративного стягнення, застосований щодо 

водія-порушника правил дорожнього руху, у якого за вчинене 

правопорушення були вилучені права водія:  

а) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення 

правопорушення;  

б) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 

правопорушення;  

в) позбавлення спеціального права, наданого громадянинові. 

4. Сімнадцятирічний С. та дванадцятирічний К., які їхали в 

трамваї разом зі своїм батьком, не заплатили за проїзд. Факт 

безквиткового проїзду виявив контролер комунального підприємства 
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«Міськелектротраспорт» і запропонував С. та К. сплатити штраф на 

місці вчинення правопорушення. Вони зробити це, посилаючись на те, 

що не мають грошей і взагалі не можуть нести відповідальності, адже 

не досягли віку, з якого вона настає. Проаналізуйте ситуацію та 

визначте, хто у даному випадку має нести відповідальність. З якого 

віку настає адміністративна відповідальність? Які особливості 

притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб? 

Варіант 11 

1. Особливості адміністративної правосуб’єктності Президента 

України. 

2. Контроль і нагляд в сфері реалізації державної виконавчої 

влади. 

3. Укажіть, до якої категорії осіб у разі грубого порушення ними 

правопорядку може бути застосоване адміністративне видворення за 

межі України:  

а) тільки громадяни України, не молодші 25 років;  

б) усі фізичні особи, які перебувають в Україні, незалежно від їх 

громадянства;  

в) іноземні громадяни;  

г) особи без громадянства. 

4. Громадянин І. звернувся із клопотанням про зміну імені до 

відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного 

проживання. При зверненні І. пред’явив свій паспорт та квитанцію про 

сплату державного мита. Через чотири місяці від дати звернення І. 

отримав листа за підписом керівника відділу реєстрації актів 

цивільного стану, в якому повідомлялося, що заявлене клопотання не 

розглядалося, оскільки втрачено запис про народження заявника.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи порушив у даному 

випадку представник влади закон? Назвіть та охарактеризуйте стадії 

провадження з реєстрації зміни імені. 
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Варіант 12 

1. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян як 

суб’єктів адміністративного права. 

2. Адміністративний процес: зміст та загальні риси. 

3. З наведеного нижче переліку фізичних осіб оберіть тих, щодо 

яких, згідно із законодавством України, не може застосовуватись 

адміністративний арешт:  

а) особи з неврівноваженою психікою;  

б) вагітні жінки;  

в) інваліди третьої групи;  

г) жінки, які мають дітей віком до 12 років;  

д) наркозалежні особи;  

е) неповнолітні;  

ж) інваліди першої групи;  

з) інваліди другої групи;  

і) керівники підприємств, установ. 

4. Сімнадцятирічний Ф. надіслав до виконавчого комітету 

міської ради листа, в якому просив зареєструвати його як підприємця. 

До свого звернення Ф. додав: заповнену реєстраційну картку на 

проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; копію 

довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних 

осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів; документ, що 

підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної 

реєстрації фізичної особи-підприємця; нотаріально посвідчену 

письмову згоду батьків на зайняття Ф. підприємницькою діяльністю. У 

проведенні державної реєстрації Ф. було відмовлено. В листі за 

підписом міського голови зазначалося, що Ф. не може бути 

зареєстрований як підприємець, оскільки на момент звернення із 

відповідним проханням він не досяг повноліття. Дайте юридичний 

аналіз ситуації. Хто уповноважений вирішувати питання про 

реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності? Як у даному 

випадку вправі діяти Ф.? 
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Питання до заліку 

1. Поняття, предмет метод, структура адміністративного права.  

2. Структур адміністративних правовідносин 

3. Джерела міжнародного права.  

4. Поняття державного управління. 

5. Структура органів державної влади.  

6. Особливості противаг та стримань між гілками державної влади.  

7. Особливості повноважень виконавчої влади 

8. Повноваження Верховної Ради України та її комітетів. 

9. Рахункова палата України. 

10. Уповноважений прав з людини при Верховної Ради України. 

11. Адміністративно-правовий статус фізичної особи. 

12. Поняття та види юридичних осіб в адміністративному праві. 

13.  Органи виконавчої влади. 

14. Структура органів місцевого самоврядування. 

15. Режими статусу громадян та іноземців. 

16. Повноваження органів місцевого самоврядування 

17. Статус державних адміністрацій. 

18. Повноваження Прем’єр-міністру України. 

19. Функції виконавчих комітетів місцевих рад. 

20. Статус територіальних громад. 

21. Повноваження органів місцевого самоврядування. 

22. Поняття та принципи державної служби. 

23. Права та обов’язки державних службовців. 

24. Відповідальність державних службовців. 

25. Державні службовці, як суб’єкти адміністративного права. 

26. Порядок призначення категорій та рангів державних службовців. 

27. Звернення громадян до державних органів. 
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28. Види звернень громадян. 

29. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.  

30. Етика державного службовця. 

31. Поняття форми державного управління. 

32. Адміністративні методи державного управління. 

33. Правові акти державного управління. 

34. Особливості примусу в адміністративному праві. 

35. Види адміністративного примусу. 

36. Заходи впливу на фізичних осіб 

37. Структура адміністративного правопорушення. 

38.  Поняття вини у адміністративному праві. 

39. Стадії адміністративного проступку. 

40. Види адміністративних проступків. 

41. Поняття і система способів забезпечення законності. 

42. Контроль у державному управлінні. 

43. .Нагляд у державному управлінні. 

44. Вимоги до контрольної діяльності. 

45. Контроль з боку органів законодавчої влади. 

46. Контроль з боку Президента Україні. 

47. Контроль з боку Кабінету Міністрів України. 

48. Співвідношення контролю і надзору у державному управлінні. 

49. Структура органів прокуратури. 

50. Повноваження органів прокуратури. 

51. Протест прокурора. 

52. Структура органів внутрішніх справ. 

53. Повноваження органів внутрішніх справ. 

54. Обов’язки працівників міліції. 

55. Права та обов’язки міліції. 
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56. Відповідальність співробітників міліції. 

57. Заохочення співробітників міліції. 

58. Застосування примусу відносно фізичних осіб з боку міліції. 

59. Адміністративне затримання 

60. Повноваження ДАІ 

61. Поняття адміністративного процесу. 

62. Структура адміністративного процесу. 

63. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

64. Принципи адміністративного процесу. 

65. Структура адміністративних судів. 

66. Повноваження адміністративних судів. 

67. Захист громадян у адміністративному процесі. 

68. Розгляд адміністративних справ. 

69. Оскарження документів державних органів. 

70. Загальна характеристика провадження. 

71. Стадії провадження про адміністративні правопорушення. 

72. Оскарження за адміністративним процесом. 

73. Штраф. 

74. Позбавлення права займатися певною діяльністю. 

75. Конфіскація. 

76. Позбавлення спеціального права. 

77. Виселення за межі України. 

78. Адміністративний арешт. 
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правопорушення 
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Стаття 3. Виключена. 

Стаття 4. Виключена. 
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Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з 
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Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 
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Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 
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Стаття 141. Відповідальність власників (співвласників) 

транспортних засобів 

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, 

на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення 

адміністративних правопорушень 

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства 

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність 

Стаття 18. Крайня необхідність 

Стаття 19. Необхідна оборона 

Стаття 20. Неосудність 

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового 

колективу 

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної 

відповідальності при малозначності правопорушення 

Глава 3 Адміністративне стягнення 

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення 

Стаття 24. Види адміністративних стягнень 

Стаття 241. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення 

Стаття 26. Попередження 

Стаття 27. Штраф 

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення 

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення 

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові 

Стаття 301. Громадські роботи 

Стаття 31. Виправні роботи 

Стаття 32. Адміністративний арешт 
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такою, що не була піддана адміністративному стягненню 

Стаття 40. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду 

II. Особлива частина 
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охорону праці 
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зміни або доповнення колективного договору, угоди 

Стаття 412. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди 

Стаття 413. Ненадання інформації для ведення колективних 
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договорів, угод 
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протиепідемічних правил і норм 

Стаття 421. Виробництво, заготівля, реалізація 

сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад 

гранично допустимі рівні концентрації 
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Продовження додатка 1 

Стаття 422. Заготівля, переробка або збут радіоактивно 

забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 

Стаття 423. Виробництво, зберігання, транспортування або 

реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, 
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понад гранично допустимі рівні 
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Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження 
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фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної 

діяльності 

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного 

лікування осіб, хворих на венеричну хворобу 

Стаття 451. Порушення встановленого порядку взяття, 
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Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною 

хворобою 

Стаття 461. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в 

місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення 

Стаття 462. Порушення встановлених законодавством вимог 

щодо заняття народною медициною (цілительством) 

Глава 6 Адміністративні правопорушення, що посягають на 

власність 

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра 

Стаття 48. Порушення права державної власності на води 

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси 
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земельного кадастру 

Стаття 535. Порушення строку погодження (відмови у 
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Стаття 56. Знищення межових знаків 

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр 

Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по 
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Стаття 60. Порушення правил водокористування 

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, 

порушення правил їх експлуатації 
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Стаття 62. Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових 

документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами 

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду 

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання 

лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці 

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення 

лісових культур і молодняка 

Стаття 651. Знищення або пошкодження полезахисних лісових 

смуг та захисних лісових насаджень 

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах 

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з 

метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) 

або лісовому квитку 

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, 

використання ресурсів спілої деревини 

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях 

державного лісового фонду 

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне 

збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід 

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без 

обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси 

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними 

речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, 

відходами і покидьками 

Стаття 73. Засмічення лісів відходами 

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, 

дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду 

Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах 

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни 

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах 

Стаття 771. Самовільне випалювання рослинності або її залишків 
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Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду 

забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та 

біологічних факторів 

Стаття 781. Порушення порядку здійснення діяльності, 

спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ 

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря 

при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд 

Стаття 791. Виключена. 

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших 

пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах 

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших 

пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах 

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під 

час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

знешкодження, видалення або захоронення 

Стаття 821. Порушення правил ведення первинного обліку та 

здійснення контролю за операціями поводження з відходами або 

неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, 

знешкодження та видалення відходів 

Стаття 822. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням 

без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації 

Стаття 823. Приховування, перекручення або відмова від надання 

повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і 

зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення 

відходів та поводження з ними 

Стаття 824. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації 

яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу 

Стаття 825. Порушення правил передачі відходів 
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Стаття 826. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації 

установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів 

Стаття 827. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних 

джерел струму 

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, 

транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів 

і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів 

Стаття 831. Порушення законодавства про захист рослин 

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу 

Стаття 851. Виготовлення чи збут заборонених знарядь 

добування об’єктів тваринного або рослинного світу 

Стаття 86. Виключена.  

Стаття 861. Експлуатація на водних об’єктах водозабірних 

споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням 

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища 

перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 

схрещування диких тварин 

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її 

територію об’єктів тваринного і рослинного світу 

Стаття 881. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів 

тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у 

неволі або в напіввільних умовах 

Стаття 882. Порушення правил створення, поповнення, 

зберігання, використання або державного обліку зоологічних, 

ботанічних колекцій та торгівлі ними 

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами 

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України 

Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі створення, 

виробництва, зберігання, транспортування, використання, 

знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно 

активних речовин та інших продуктів біотехнологій 
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Стаття 91. Порушення правил охорони та використання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Стаття 911. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі 

впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових  

зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і 

систем, речовин і матеріалів 

Стаття 912. Перевищення лімітів та нормативів використання 

природних ресурсів 

Стаття 913. Приховування перевищення встановлених лімітів на 

обсяги утворення та розміщення відходів 

Стаття 914. Відмова від надання чи несвоєчасне надання 

екологічної інформації 

Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону 

культурної спадщини 

Стаття 921. Порушення законодавства про Національний 

архівний фонд та архівні установи 

Глава 8 Адміністративні правопорушення в промисловості, 

будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних 

ресурсів 

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості 

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових 

матеріалів у галузях промисловості 

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки 

Стаття 951. Порушення вимог нормативно-правових актів та 

нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних 

станцій і мереж, енергетичного обладнання 

Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, 

державних стандартів і правил під час будівництва 
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Стаття 961. Порушення законодавства під час планування і 

забудови територій 

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд  

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів 

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж  

Стаття 100. Виключена.  

Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу 

Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів 

Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною 

експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування 

Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного 

господарства 

Стаття 1031. Порушення правил користування енергією чи газом 

Стаття 1032. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт 

Глава 9 Адміністративні правопорушення у сільському 

господарстві. порушення ветеринарно-санітарних правил 

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного 

врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень 

колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і 

громадських чи фермерських господарств 

Стаття 1041. Порушення порядку та умов ведення насінництва та 

розсадництва 

Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів 

Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит 

через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них 

об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю 

Стаття 1061. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони 

посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та 

переробки 
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Стаття 1062. Незаконний посів або незаконне вирощування 

снотворного маку чи конопель 

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших 

ветеринарно-санітарних вимог 

Стаття 1071. Порушення законодавства про племінну справу у 

тваринництві 

Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної 

експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки 

Глава 10 Адміністративні правопорушення на транспорті, в 

галузі шляхового господарства і зв’язку 

Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на залізничному транспорті 

Стаття 110. Порушення правил користування засобами 

залізничного транспорту 

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів 

Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні 

Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів 

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на морському транспорті 

Стаття 115. Порушення правил користування засобами 

морського транспорту 

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на річковому транспорті і маломірних суднах 

Стаття 1161. Порушення правил випуску судна в плавання або 

допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа 

Стаття 1162. Порушення правил, що забезпечують безпеку 

експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах 

Стаття 1163. Порушення правил реєстрації торговельних суден  

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і 

маломірними суднами 
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Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для 

стоянки маломірних суден 

Стаття 119. Порушення правил користування засобами 

автомобільного транспорту та електротранспорту 

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на 

залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті 

Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним 

засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами 

Стаття 1211. Експлуатація водіями транспортних засобів, 

ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають 

записам у реєстраційних документах 

Стаття 1212. Порушення правил перевезення пасажирів при 

наданні послуг з перевезення пасажирів 

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів 

встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал 

регулювання дорожнього руху та порушення інших правил 

дорожнього руху 

Стаття 1221. Виключена. 

Стаття 1222. Невиконання водіями вимог про зупинку 

Стаття 1223. Виключена. 

Стаття 1224. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди 

Стаття 1225. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і 

використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв 

Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними 

засобами, правил руху через залізничні переїзди 

Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна 

Стаття 1241. Ненадання транспортних засобів працівникам 

міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових 

транспортних засобів посадовим особам Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України 
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Стаття 1242. Виключена. 

Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху 

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має 

відповідних документів на право керування таким транспортним 

засобом або не пред’явила їх для перевірки 

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, 

велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і 

погоничами тварин 

Стаття 1271. Порушення порядку видачі документа про технічну 

справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака  

державного зразка про укладення договору обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний 

стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних 

документів, передбачених законодавством 

Стаття 1281. Порушення або невиконання правил, норм та 

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху 

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або 

суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не 

мають права керування транспортним засобом 

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами 

особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 

їх увагу та швидкість реакції 

Стаття 131. Виключена. 

Стаття 132. Виключена. 

Стаття 1321. Порушення правил дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і 

великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, 

вулицями та залізничними переїздами 
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Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних 

речовин і предметів на транспорті  

Стаття 1331. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки 

при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів 

автомобільним транспортом 

Стаття 1332. Порушення умов і правил здійснення міжнародних 

автомобільних перевезень пасажирів і вантажів 

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і 

неоплаченого багажу 

Стаття 135. Безквитковий проїзд 

Стаття 1351. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати 

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення 

схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та 

автомобільному транспорті 

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення 

схоронності вантажів на повітряному транспорті 

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів 

Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, 

дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та 

невжиття необхідних заходів щодо їх усунення 

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні 

автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної 

заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних 

дорогах і вулицях місць провадження робіт 

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу 

автомобільних шляхів 

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання 

ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів 

Стаття 143. Виключена.  

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового 

мовлення без належної реєстрації або дозволу 
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Продовження додатка 1 

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують 

діяльність у сфері телекомунікації та користування радіочастотним 

ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами 

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також 

користування радіочастотним ресурсом України 

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв’язку 

Стаття 148. Пошкодження таксофонів 

Стаття 1481. Порушення Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг 

Стаття 1482. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку 

в мережах загального користування 

Стаття 1483. Використання засобів зв’язку з метою, що 

суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського 

порядку та посягання на честь і гідність громадян  

Стаття 1484. Використання технічних засобів та обладнання, що 

застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без 

документа про підтвердження відповідності 

Стаття 1485. Порушення правил про взаємоз’єднання 

телекомунікаційних мереж загального користування 

Глава 11 Адміністративні правопорушення в галузі житлових 

прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків 

заселення жилих будинків і жилих приміщень 

Стаття 1491. Порушення порядку ведення єдиного державного 

реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками 

і жилими приміщеннями 

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення 
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Продовження додатка 1 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів 

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або 

інших об’єктів озеленення населених пунктів 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 

Глава 12 Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, 

громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і 

підприємницькій діяльності 

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг 

працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 

громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю 

Стаття 1551. Порушення порядку проведення розрахунків 

Стаття 1552. Обман покупця чи замовника 

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами 

Стаття 1561. Порушення законодавства про захист прав споживачів 

Стаття 1562. Порушення встановленого порядку промислової 

переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих 

спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів 

Стаття 1563. Порушення встановлених законодавством вимог 

щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів 

Стаття 157. Виключена. 

Стаття 158. Виключена.  

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках 

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 

Стаття 1601. Виключена.  

Стаття 1602. Виключена. 

Стаття 1603. Виключена. 

Стаття 1604. Виключена.  
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Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших 

паливно-мастильних матеріалів 

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції 

Стаття 1621. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті 

Стаття 1622. Незаконне відкриття або використання за межами 

України валютних рахунків 

Стаття 1623. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 

Стаття 163. Виключена.  

Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску 

або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів 

Стаття 1631. Порушення порядку ведення податкового обліку, 

надання аудиторських висновків 

Стаття 1632. Неподання або несвоєчасне подання платіжних 

доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів 

(обов’язкових платежів) 

Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осіб 

органів доходів і зборів  

Стаття 1634. Порушення порядку утримання та перерахування податку на 

доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи 

Стаття 1635. Приховування інформації про діяльність емітента 

Стаття 1636. Ненадання документів, що підтверджують право 

власності на цінні папери 

Стаття 1637. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії 

Стаття 1638. Маніпулювання на фондовому ринку 

Стаття 1639. Незаконне використання інсайдерської інформації 

Стаття 16310. Порушення порядку прийняття рішення про 

передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або 

порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на 

фондовому ринку 

Стаття 16312. Порушення умов видачі векселів 
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Стаття 16313. Порушення порядку приймання готівки для 

подальшого її переказу 

Стаття 16314. Порушення порядку здійснення операцій з 

електронними грошима 

Стаття 16315. Порушення порядку проведення готівкових 

розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних 

засобів за товари (послуги) 

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності 

Стаття 1641. Порушення порядку подання декларації про доходи 

та ведення обліку доходів і витрат 

Стаття 1642. Порушення законодавства з фінансових питань 

Стаття 1643. Недобросовісна конкуренція 

Стаття 1644. Несвоєчасне здавання виторгу 

Стаття 1645. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв 

чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору 

встановленого зразка 

Стаття 1646. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

Стаття 1647. Порушення умов розповсюдження і демонстрування 

фільмів, передбачених державним посвідченням на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів 

Стаття 1648. Недотримання квоти демонстрування національних 

фільмів при використанні національного екранного часу 

Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних 

Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здійснення 

операцій з металобрухтом 

Стаття 16411. Виключена. 

Стаття 16412. Порушення бюджетного законодавства 

Стаття 16413. Порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва 
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Стаття 16414. Порушення законодавства про здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг за державні кошти 

Стаття 16415. Приховування стійкої фінансової неспроможності 

Стаття 16416. Зайняття забороненими видами господарської діяльності 

Стаття 165. Виключена.  

Стаття 1651. Порушення законодавства про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

Стаття 1652. Порушення порядку формування та застосування 

цін і тарифів 

Стаття 1653. Порушення законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття 

Стаття 1654. Порушення законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності 

Стаття 1655. Порушення законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням  

Стаття 166. Виключена.  

Стаття 1661. Зловживання монопольним становищем на ринку 

Стаття 1662. Неправомірні угоди між підприємцями 

Стаття 1663. Дискримінація підприємців органами влади i управління 

Стаття 1664. Порушення порядку подання інформації та 

виконання рішень Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень 

Стаття 1665. Порушення банківського законодавства, 

законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-

правових актів Національного банку України або здійснення 

ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших 

кредиторів банку 

Стаття 1666. Порушення порядку припинення юридичної особи 

або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 
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Стаття 1667. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку 

Стаття 1668. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання 

фінансових послуг 

Стаття 1669. Порушення законодавства щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму  

Стаття 16610. Порушення вимог законодавства з питань видачі 

документів дозвільного характеру 

Стаття 16611. Порушення законодавства про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

Стаття 16612. Порушення законодавства про ліцензування певних 

видів господарської діяльності  

Стаття 16613. Порушення законодавства, що регулює фінансові 

механізми здійснення інвестицій у будівництво житла 

Стаття 16614. Недотримання особою обов’язкових умов щодо 

приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх 

подальшого використання 

Стаття 16615. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів 

Стаття 16616. Незаконні дії у разі банкрутства 

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство 

Стаття 16618. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій 

Стаття 16619. Порушення законодавства у сфері гарантування 

вкладів фізичних осіб 

Стаття 16620. Порушення законів України та нормативно-правових 

актів Національного банку України щодо здійснення нагляду (оверсайту) 

платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи) 

Глава 13 Адміністративні правопорушення в галузі 

стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації 

Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не 

відповідає вимогам стандартів 

Стаття 168. Виключена. 
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Стаття 1681. Виконання робіт, надання послуг громадянам-

споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил 

Стаття 1682. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог 

щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів 

Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво 

документації, яка не відповідає вимогам стандартів 

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, 

зберіганні і використанні продукції 

Стаття 1701. Введення в обіг продукції, щодо якої немає 

сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи 

декларації про відповідність, а також неправомірне застосування 

національного знака відповідності 

Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу 

та прокату засобів вимірювальної техніки 

Стаття 1711. Порушення умов і правил проведення повірки і 

калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань 

Стаття 1712. Фальсифікація засобів вимірювання 

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів 

вимірювальної техніки 

Стаття 1721. Порушення встановленого порядку видачі 

сертифіката відповідності 

Глава 13-А Адміністративні корупційні правопорушення 

Стаття 1722. Виключена. 

Стаття 1723. Виключена. 

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності 

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо 

одержання дарунка (пожертви) 

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю 

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 

інтересів 
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Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала 

відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень 

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

Глава 14 Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку 

Стаття 173. Дрібне хуліганство 

Стаття 1731. Поширювання неправдивих чуток 

Стаття 1732. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного 

припису або непроходження корекційної програми 

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії,  в населених пунктах і в не відведених 

для цього місцях або з порушенням установленого порядку 

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки 

Стаття 1751. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для 

його вироблення 

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних 

напоїв домашнього вироблення 

Стаття 1771. Виключена.  

Стаття 1772. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація 

фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів 

Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях 

у п’яному вигляді 

Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв на виробництві 

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння 
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Стаття 1801. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у 

яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування 

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях 

Стаття 1811. Заняття проституцією 

Стаття 1812. Виключена.  

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого 

впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і 

громадських місцях 

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб 

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов’язків щодо виховання дітей 

Глава 15 Адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління 

Стаття 1841. Неправомірне використання державного майна 

Стаття 1842. Порушення порядку або строків подання інформації 

про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків 

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця 

Стаття 1851. Порушення порядку організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій 

Стаття 1852. Створення умов для організації і проведення з 

порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних 

походів або демонстрацій 

Стаття 1853. Прояв неповаги до суду 

Стаття 1854. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, 

перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора 

Стаття 1855. Перешкодження явці до суду народного засідателя, 

присяжного 
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Стаття 1856. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи 

окремої постанови судді або подання прокурора 

Стаття 1857. Публічні заклики до невиконання вимог працівника 

міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України 

Стаття 1858. Ухилення від виконання законних вимог прокурора 

Стаття 1859. Злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за 

перевезенням пасажирів 

Стаття 18510. Злісна непокора законному розпорядженню чи 

вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної 

служби України або члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону  

Стаття 18511. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист 

Стаття 18512. Створення перешкод у виконанні робіт, пов’язаних 

з обслуговуванням об’єктів електроенергетики 

Стаття 186. Самоуправство 

Стаття 1861. Незаконні дії щодо державних нагород 

Стаття 1862. Виключена.  

Стаття 1863. Порушення порядку подання або використання 

даних державних статистичних спостережень 

Стаття 1864. Виключена.  

Стаття 1865. Порушення законодавства про об’єднання громадян 

Стаття 1866. Порушення законодавства про друковані засоби 

масової інформації 

Стаття 1867. Недоставляння або порушення строку доставляння 

обов’язкового безоплатного примірника документів 

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду  

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, 

яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань 

Стаття 1881. Невиконання розпорядження державного або 

іншого органу про працевлаштування 
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Стаття 1882. Ухилення від виконання законних вимог посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства 

про захист прав споживачів  

Стаття 1883. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері контролю за цінами 

Стаття 1884. Невиконання законних вимог центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці  

Стаття 1885. Невиконання законних розпоряджень чи приписів 

посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, використання природних 

ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів  

Стаття 1886. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю,  або створення перешкод для діяльності цього органу  

Стаття 1887. Невиконання законних вимог національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

Стаття 1888. Невиконання приписів та постанов посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

пожежну і техногенну безпеку  

Стаття 1889. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері стандартизації, метрології та сертифікації  

Стаття 18810. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів  

Стаття 18811. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, 

висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів 

державної санітарно-епідеміологічної служби 
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Стаття 18812. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально 

уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин 

Стаття 18813. Невиконання законних вимог державного виконавця 

Стаття 18814. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері енергозбереження  

Стаття 18815. Невиконання законних вимог посадових осіб 

органів морського і річкового транспорту 

Стаття 18816. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту 

територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру  

Стаття 18817. Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері державного експортного контролю  

Стаття 18818. Невиконання законних вимог (приписів) посадових 

осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

Стаття 18819. Невиконання законних вимог Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного 

депутата України 

Стаття 18820. Невиконання (ухилення від виконання) або 

несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи 

розпоряджень його органів 

Стаття 18821. Ухилення від виконання або несвоєчасне 

виконання рішень національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики  

Стаття 18822. Невиконання законних вимог посадових осіб 

державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби 

ветеринарної медицини 
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Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів 

і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у проведенні перевірок 

Стаття 18824. Виключена. 

Стаття 18825. Невиконання законних вимог (приписів) посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері страхового фонду документації  

Стаття 18826. Невиконання законних вимог Головного 

державного фітосанітарного інспектора України, головних державних 

фітосанітарних інспекторів, державних фітосанітарних інспекторів  

Стаття 18827. Невиконання законних вимог інспекторів 

сільського господарства  

Стаття 18828. Невиконання законних вимог посадових осіб 

відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що 

забезпечують безпеку дорожнього руху  

Стаття 18829. Невиконання законних вимог посадових осіб 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Стаття 18830. Ухилення від виконання або несвоєчасне 

виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку або її уповноважених осіб 

Стаття 18831. Невиконання законних вимог посадових осіб органів 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

Стаття 18832. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції 

щодо надання інформації 

Стаття 18833. Невиконання законних вимог посадових осіб 

органів охорони культурної спадщини 

Стаття 18834. Невиконання законних вимог посадових осіб 

суб’єктів державного фінансового моніторингу  

Стаття 18835. Невиконання законних вимог Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України щодо надання інформації 
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Стаття 18836. Невиконання законних вимог посадових осіб 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг  

Стаття 18837. Невиконання законних вимог посадових осіб 

органів ринкового нагляду та їх територіальних органів 

Стаття 18838. Невиконання приписів посадових осіб спеціально 

уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності 

Стаття 18839. Порушення законодавства у сфері захисту 

персональних даних 

Стаття 18840. Невиконання законних вимог посадових осіб 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань захисту персональних даних 

Стаття 18841. Порушення законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів 

Стаття 18842. Невиконання законних вимог (приписів) посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування 

штемпельно-граверних майстерень 

Стаття 1891. Порушення порядку видобутку, виробництва, 

використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння 

Стаття 1892. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і 

зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, 

реалізація та використання самонабірних печаток 

Стаття 1893. Незаконне виготовлення, збут або використання 

державного пробірного клейма 

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, 

зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї 
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Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння 

або перевезення нагородної,  вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів 

Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації 

(перереєстрації) нагородної,  вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і правил взяття її на облік  

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів 

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств 

(організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів 

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, 

організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної 

чи пневматичної зброї і бойових припасів 

Стаття 1951. Порушення порядку розробки, виготовлення, 

реалізації спеціальних засобів самооборони 

Стаття 1952. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації 

або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них 

Стаття 1953. Порушення правил застосування спеціальних 

засобів самооборони 

Стаття 1954. Порушення порядку виробництва, придбання, 

зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних 

засобів, що застосовуються правоохоронними органами 

Стаття 1955. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації 

Стаття 1956. Порушення порядку виробництва, зберігання, 

перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів  

Стаття 196. Порушення правил навчання карате 

Стаття 197. Проживання без паспорта 

Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності 

Стаття 199. Допущення проживання без паспорта 

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта 
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Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу 

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в 

пунктах пропуску через державний кордон України 

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил 

перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України 

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття 

на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без 

громадянства та оформлення для них документів 

Стаття 2041. Незаконне перетинання або спроба незаконного 

перетинання державного кордону України 

Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної 

реєстрації іноземців і осіб без громадянства  

Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам 

без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні 

інших послуг 

Стаття 2061. Незаконне перевезення іноземців та осіб без 

громадянства територією України 

Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна 

перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу 

Стаття 208. Виключена. 

Стаття 2081. Виключена. 

Стаття 209. Виключена. 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу 

Стаття 2101. Порушення законодавства про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію 

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи 

втрата їх з необережності 

Стаття 2111. Неявка на виклик у військовий комісаріат 

Стаття 2112. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, 

які підлягають приписці до призовних дільниць 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990812.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990812.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012247.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091276.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091276.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091276.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041723.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041723.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031299.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012415.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012415.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012415.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T071014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T071014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T042197.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T042197.html


168 

Продовження додатка 1 

Стаття 2113. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і 

призовників, які не перебувають на військовому обліку 

Стаття 2114. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і 

призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх 

своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці 

Стаття 2115. Несвоєчасне подання документів, необхідних для 

ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, 

несповіщення їх про виклик у військові комісаріати 

Стаття 2116. Неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників 

Стаття 212. Виключена.  

Стаття 2121. Повідомлення неправдивих відомостей державним 

органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація 

народження дитини 

Стаття 2122. Порушення законодавства про державну таємницю 

Стаття 2123. Порушення права на інформацію 

Стаття 2124. Порушення законодавства в галузі державного 

експортного контролю 

Стаття 2125. Порушення порядку обліку, зберігання і 

використання документів та інших носіїв інформації, які містять 

конфіденційну інформацію, що є власністю держави 

Стаття 2126. Здійснення незаконного доступу до інформації в 

інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи 

розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем 

Глава 15-А Адміністративні правопорушення, що посягають 

на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок 

його забезпечення 

Стаття 2127. Порушення порядку ведення Державного реєстру 

виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів 

Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та 

подання списків виборців, списків громадян України, які мають право 

брати участь у референдумі, та використання таких списків 
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Стаття 2128. Порушення права громадянина на ознайомлення з 

відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, 

списком громадян, які мають право брати участь у референдумі 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням 

засобів масової інформації 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної 

агітації, агітація в день проведення референдуму 

Стаття 21211. Ненадання можливості оприлюднити відповідь 

щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу 

Стаття 21212. Порушення права на користування приміщеннями 

під час виборчої кампанії 

Стаття 21213. Виготовлення або розповсюдження друкованих 

матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про 

установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, 

відповідальних за випуск 

Стаття 21214. Порушення порядку розміщення агітаційних 

матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених 

законом місцях 

Стаття 21215. Порушення порядку надання фінансової 

(матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії 

Стаття 21216. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів 

понад встановлену кількість 

Стаття 21217. Ненадання копії виборчого протоколу 

Стаття 21218. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з 

референдуму 

Стаття 21219. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від 

виконання виробничих чи службових обов’язків або його безпідставне 

звільнення з роботи 

Стаття 21220. Порушення порядку опублікування документів, 

пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму 

Глава 15-Б Глава втратила чинність 
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Розділ III 

Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення 

Глава 16 Основні положення 

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення 

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення 

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення 

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів 

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають 

справи про адміністративні правопорушення 

Глава 17 Підвідомчість справ про адміністративні 

правопорушення  

Стаття 218. Адміністративні комісії 

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад 

Стаття 220. Виключена. 

Стаття 2201. Виключена.  

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) 

Стаття 2211. Місцеві господарські та адміністративні суди, 

апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України 

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція) 

Стаття 2221. Органи Державної прикордонної служби України 

Стаття 2222. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб 
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Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про пожежну і техногенну безпеку  

Стаття 224. Органи залізничного транспорту 

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту 

Стаття 226. Виключена.  

Стаття 227. Виключена.  

Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань 

цивільної авіації 

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту 

Стаття 230. Виключена.  

Стаття 2301. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю  

Стаття 2311. Виключена. 

Стаття 232. Виключена.  

Стаття 233. Виключена.  

Стаття 234. Виключена. 

Стаття 2341. Органи державного фінансового контролю 

Стаття 2342. Органи доходів і зборів 

Стаття 2343. Національний банк України 

Стаття 2344. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

Стаття 235. Військові комісаріати 

Стаття 2351. Військова інспекція безпеки дорожнього руху 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби 

Стаття 237. Виключена.  

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ветеринарної медицини, ветеринарна міліція 

Стаття 2381. Виключена.  

Стаття 2382. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері карантину рослин 
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Стаття 2383. Виключена.  

Стаття 2384. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері захисту рослин 

Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр 

Стаття 240. Органи рибоохорони  

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства 

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері мисливського господарства 

Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі 

Стаття 2441. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль 

Стаття 2442. Органи Пенсійного фонду України 

Стаття 2443. Органи державної статистики 

Стаття 2444. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів  

Стаття 2445. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з контролю за цінами 

Стаття 2446. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Стаття 2447. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації  
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Стаття 2448. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів 

Стаття 2449. Органи Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття 

Стаття 24410. Органи Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України 

Стаття 24411. Органи Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності 

Стаття 24412. Органи державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки 

Стаття 24413. Органи центрального органу виконавчої влади з 

державного енергетичного нагляду 

Стаття 24414. Виключена. 

Стаття 24415. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики  

Стаття 24416. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Стаття 24417. Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку  

Стаття 24418. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг 

Стаття 24419. Органи ринкового нагляду  

Розділ IV 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

Глава 18 Основні положення 

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні 

правопорушення  

Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 
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Продовження додатка 1 

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі 

про адміністративне правопорушення 

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення 

на засадах рівності громадян 

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при 

провадженні в справах про адміністративні правопорушення 

Стаття 251. Докази 

Стаття 252. Оцінка доказів 

Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування 

Глава 19 Протокол про адміністративне правопорушення 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 257. Надіслання протоколу 

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається 

Стаття 259. Доставлення порушника 

Глава 20 Заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 

Стаття 261. Адміністративне затримання 

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати 

адміністративне затримання 

Стаття 263. Строки адміністративного затримання 

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей 
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Стаття 265. Вилучення речей і документів 

Стаття 2651. Тимчасове вилучення посвідчення водія 

Стаття 2652. Тимчасове затримання транспортних засобів 

Стаття 2653. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на 

транспортний засіб 

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними 

засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції 

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 

Глава 21 Особи, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності 

Стаття 269. Потерпілий 

Стаття 270. Законні представники та представники 

Стаття 271. Захисник 

Стаття 272. Свідок 

Стаття 273. Експерт 

Стаття 274. Перекладач 

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, 

експертам і перекладачам 

Глава 22 Розгляд справ про адміністративне правопорушення 

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення 

Стаття 2771. Втратила чинність. 

Стаття 2772. Повідомлення про розгляд справи 
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Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді 

справи про адміністративне правопорушення 

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі 

про адміністративне правопорушення 

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що 

сприяли вчиненню адміністративних правопорушень 

Глава 23 Постанова по справі про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про 

адміністративне правопорушення і вручення копії постанови 

Стаття 286. Виключена.  

Глава 24 Оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення або внесення на неї подання 

прокурора 

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справі 

про адміністративне правопорушення 

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу 

(посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення 

законної сили 
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Стаття 292. Строк розгляду скарги і подання прокурора на 

постанову по справі про адміністративне правопорушення 

Стаття 293. Розгляд скарги і подання прокурора на постанову по 

справі про адміністративне правопорушення 

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про 

адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови 

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову 

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи 

про адміністративне правопорушення 

Стаття 297. Виключена. 

Глава 241. Перегляд постанови по справі про адміністративне 

правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом 

Стаття 2971. Право на перегляд постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

Стаття 2972. Строк подання заяви про перегляд постанови по 

справі про адміністративне правопорушення 

Стаття 2973. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі 

про адміністративне правопорушення 

Стаття 2974. Порядок подання заяви про перегляд постанови по 

справі про адміністративне правопорушення 

Стаття 2975. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви про 

перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення 

вимогам цього Кодексу 

Стаття 2976. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження 

Стаття 2977. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України 

Стаття 2978. Порядок розгляду справи Верховним Судом України 

Стаття 2979. Повноваження Верховного Суду України 

Стаття 29710. Постанова Верховного Суду України 
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Розділ V 

Виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень 

Глава 25 Основні положення 

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Стаття 299. Звернення постанови до виконання 

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень 

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови 

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Глава 26 Провадження по виконанню постанови про 

винесення попередження 

Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження  

Глава 27 Провадження по виконанню постанови про 

накладення штрафу 

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про 

накладення штрафу 

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу 

Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який 

стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення 

Продовження додатка 1 
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Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови 

про накладення штрафу 

Глава 28 Провадження по виконанню постанови про оплатне 

вилучення предмета 

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне 

вилучення предмета 

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета 

Глава 29 Провадження по виконанню постанови про 

конфіскацію предмета, грошей 

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію 

предмета, грошей 

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію 

предмета, грошей 

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей 

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови 

про конфіскацію предмета, грошей 

Глава 30 Провадження по виконанню постанови про 

позбавлення спеціального права 

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення 

спеціального права 

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права 

керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном 

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення 

права полювання 

Стаття 320. Виключена. 

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права 

Глава 30-А Провадження про виконання постанови про 

застосування громадських робіт 

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення 

права полювання 

Стаття 320. Виключена. 

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права 
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Глава 30-А Провадження про виконання постанови про 

застосування громадських робіт 

Стаття 3211. Виконання постанови про застосування громадських робіт 

Стаття 3213. Обов’язки власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування 

порушником громадських робіт 

Стаття 3214. Наслідки ухилення особи від відбування 

громадських робіт 

Глава 31 Провадження по виконанню постанови про 

застосування виправних робіт 

Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних 

робіт 

Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт 

Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування 

порушником виправних робіт 

Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних 

робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства 

Глава 32 Провадження по виконанню постанови про 

застосування адміністративного арешту 

Стаття 326. Виконання постанови про застосування 

адміністративного арешту 

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту 

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих 

адміністративному арешту 

Глава 33 Провадження по виконанню постанови в частині 

відшкодування майнової шкоди 

Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині 

відшкодування майнової шкоди 

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині 

відшкодування майнової шкоди 
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Версія для студентів, що вивчають дисципліну англійською мовою 

  

Introduction 

To build a legal state and civil society in Ukraine, it is important to form a 

new higher level of legal awareness and legal culture. Great importance has the 

legal education. Without deep knowledge of rights, freedoms, current legislation 

evolutionary development of our society is not happening. 

Increasing the level of legal knowledge, legal awareness and legal 

culture is possible only with daily, professionally organized legal education, 

carried out using all its forms. 

Understanding the basics of administrative law is a necessary 

condition of life of the citizen of Ukraine. 

As a result of studying the course «Administrative Law Ukraine», 

students should know:  

– The basic regulations governing relations in the field of 

administrative law;  

– Basic management principles of administrative law;  

– The status of objects of administrative law;  

– The basis of the administrative process and so on. 

The student should be able to use this knowledge in their professional, 

social and personal activities:  

– Use regulations in their professional activities;  

– Properly assess the political and legal situation;  

– Analyze regulations;  

– Apply their knowledge to protect the rights and freedoms of humans 

and citizen in Ukraine. 

– Use legislation in dealing with issues of administrative offenses. 

The educational process is to be conducted according to the logic of 

the system approach and in accordance with the present stage of the theory 

of administrative law. 

When forming the mandatory requirements for the content of the 

curriculum it is taken into account the appropriate status of discipline in the 

system of social sciences, its role in shaping modern legal culture in the 

society. 
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The nature and the structure of academic discipline 

As a social discipline «Administrative Law of Ukraine» includes 

mandatory minimum of basic legal concepts. 

Topic 1: Administrative Law of Ukraine: the concept and purpose 

of regulation.  

Administrative law as a branch of law. Concepts and methods of 

administrative law. The system of administrative law. Administrative and 

legal relations.  

Topic 2: Sources of administrative law. Code of Administrative Offences. 

External forms of displaying administrative law. Features of the 

sources of administrative law. Classification of sources of administrative 

law. Types of sources of administrative law. Structure of the Code of 

Administrative Violations.  

Topic 3: Management as an object of administrative law. 

The concept of governance. Management as a social phenomenon. Objects 

of management and their characteristics. Types of management and their 

characteristics The structure of public administration. Features of government. 

Topic 4: Subjects of administrative law. 

Concept and types of the subjects of administrative law. Principles of 

administrative and legal status of citizens. The rights and duties of citizens. 

The legal status of executive power. 

Topic 5: The concept of forms and methods of public management. 

The legal status of civil servant. 

Concepts and principles of public service. Position and an official. 

Duties and rights of civil servants. Performance of civil service. 

Accountability of civil servants. The concept of state administration. 

Functions of government administration. Forms of government. 

Administrative and legal methods. 
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Topic 6: Fundamentals of administrative process. Bodies authorized 

to consider cases on administrative offenses.  

The administrative process. Structure and stages of the administrative 

process. Administrative proceedings. Proceedings in cases of 

Administrative Offences. Administrative detention, personal inspection, 

review of things, documents and things seizure. Legal representatives of the 

person who draws administrative proceedings. The system of how to deal 

with cases of administrative offenses. 

Topic 7: Administrative Offences: concept and features. The 

concept of administrative offenses. 

Concept and characteristics of an administrative offense. Components 

of administrative offense. Object and objective side of an administrative 

offense. The subject and the subjective aspect of an administrative offense.  

Topic 8: Administrative responsibility and administrative penalties: 

concept, types and features.  

Administrative responsibility as a form of legal liability. 

Administrative penalties. Types of administrative penalties. The purpose of 

punishment. Warning. Penalty. Deprivation of the right to engage in certain 

activities. Confiscation. Correctional work Administrative detention.  
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Theoretical material 

Administrative law is industry of the right which regulates public 

relations in government sphere 

Concept «administrative» (from «administration», Greek-«management»)  

Administrative law is regulated by the Constitution of Ukraine and the Code 

of Ukraine about administrative offences, the Law of Ukraine on an order of 

applications of punishments (criminal) and measures of administrative 

punishment in the form of the penalty, the Law on public service etc. 

The administrative law is characterized by a legal inequality. 

Administratively legal relations are the administrative relations settled 

by rates of administrative law. These relations carry a domineering 

character and arises between subjects unequal each other. 

Administrative legal relationship can arise:  

1) Higher and subordinate branches of the government (for example 

the Cabinet and the Ministry of Education) 

2) Between not coordinated state bodies (for example the Ministry of 

justices and the Ministry of Internal Affairs) 

3) Between state bodies and the subordinate enterprises, organizations 

(the Ministry of Formations and ХПИ) 

4) Between state bodies and not state enterprises, organizations, 

public consolidations (the Ministry of justices – Bar) 

5) Between state bodies and citizens (social security department – 

addressed) 

The general characteristic is stated in 1st clause. 

The parties – participants of administrative law is a state body 

(official) both managed objects and citizens. 

Structurally the administrative law includes subjects, objects and the 

maintenance. 

The administrative offence (offence) is an encroachment on a public 

order, the property, the rights and freedom of citizens on the established 

order of management (clause 9) 

Signs of administrative offence:  

1) illegality – action or failure to act which directly breaks certain rate 

of the administrative legislation 
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2) public harm (danger) – infliction of harm protected by public relations  

3) guilt – deliberate either reckless act or failure to act 

4) punishability (the administrative legislation establishes a kind and a 

disciplinary measures for administrative offence realization) 

5) responsibility – a measure of the state compulsion. Comes on 

achievement of sixteen-year age 

For fulfillment of administrative offences following administrative 

punishments (clause 24) can be applied:  

1) the prevention; (clause 26) 

2) the penalty; (clause 27) 

3) paid withdrawal of a subject; (clause 28) 

4) confiscation; (clause 29) 

5) deprivation of the special right; (clause 30) 

5-1) public works; (clause 30.1) 

6) corrective labors; (clause 30) 

7) administrative arrest. (Clause 32) 

The railroad train is a set of the signs established by the law which acts 

as characterize an administrative offence. 

Elements: – object and its parties; – the subject and its party. 

All administrative offences can be divided into some groups:  

 Offence in industry of a labor safety and population health 

 Offence which encroaches on the property 

 Offence in industry of wildlife management, use of natural 

resources, protection of sights of history, culture 

 Offences in agriculture, veterinary, the right sanitary code 

 Offences in industry of transport, communication 

 Offences in industries of the housing rights of citizens, housing and 

communal services, accomplishments etc. 

 Offences in industry of trade, public catering, services, the finance, 

an entrepreneurial activity 

 Offences in industry of standardization, metrology, certification  

 Offences which encroach on a public order 

 Offences which encroach on the established order of management 
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1. Administrative offence. Concepts. Signs 

The basis for managerial responsibility approach is an offence which 

involves administrative punishment. 

In the legislation concept «administrative offence» is formulated in 

KoAP, clause 9. 

Administrative offence (offence) – illegal guilty (deliberate or 

careless) action or the failure to act encroaching on a public order, the 

property, the rights and freedom of citizens on the established order of 

management for which the legislation provides managerial responsibility. 

The administrative offence has following signs: 

 Illegality 

 Guilt 

 Responsibility 

The main sense of offence – the act prohibited by the legislation. 

First is a strong-willed act of behavior of the certain person; 

secondly – it has two aspects of behavior. 

Action – the act of failure to carry out of legal requirements, and also 

infringement of the established rates and prohibitions. 

Failure to act – passive failure to carry out provided by the legislation 

and obligation normative acts. 

Important sign of an administrative offence is public danger, that is by the 

nature such action is antisocial and harms interests of citizens, a society, the state. 

The administrative legislation in the rates does not provide particularly 

this sign. 

Simultaneously the administrative offence encroaches on concrete 

relations and harms the law and order, and to their persons made measures 

of the state influence are applied. 

Especial it is possible to consider and criterion, on which administrative 

offence on degree of public danger on degree more low, than a crime. 

Administrative offence always illegal, that is this action or the failure to act 

accurately prohibited according to rate of the administrative legislation. 
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It is possible to notice that precepts of law for which infringement 

there comes managerial responsibility, are settled not only rates of 

administrative law, and other industries of the right: civil, labor, ground, 

financial and so on. 

Action which is not illegal, cannot create an administrative offence, and, 

hence, cannot cause managerial responsibility. Hence, its sign is the fault. 

The fault is a mental (psychological) relation of the person to the 

behavior and its consequences. 

The fault acts in two forms – in the form of the deliberate and careless form. 

Fault degree is taken into consideration during imposing of collecting 

or exemption from managerial responsibility. 

Absence of fault excludes acknowledgement of act by an 

administrative offence. 

The important legal sign of an administrative offence considers that for 

its fulfillment there comes only managerial responsibility. 

That is if for infringement of rates of obligatory character which act in 

management and other spheres administrative responsibility it is not 

provided, it does not admit an administrative offence. 

2. Concept of a railroad train of an administrative offence. 

The administrative law gives great value to an administrative offence 

railroad train. It needs to be distinguished from administrative offence signs. 

In the presence of all signs of an administrative offence there can be 

no a railroad train of an administrative offence which involves illegality, 

attraction to managerial responsibility. 

Thus, the administrative offence railroad train is provided by rules 

of law set of objective and subjective signs at which availability act it is 

possible to qualify as an administrative offence. 

The railroad train includes:  

 Object 

 The objective party 

 The subject  

 The subjective party. 
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The object of an administrative offence is a set of the public 

relations protected by Administrative law and regulated rates Ground, Civil, 

Labor, Family, of the Financial law for which infringement administrative 

punishment is imposed. 

Health, honor, advantage of the person can be object, that is as object 

concrete rates, prescriptions, legal requirements, prohibitions act. 

It means that forms in which the concrete object is shown can be different. 

The objective party of an administrative offence finds expression in 

operation or failure to act which is forbidden by Administrative law. 

In most cases the objective party depends on following elements:  

 Place 

 Time 

 Circumstances 

 Method of fulfillment of an administrative offence 

 Causal relationship between action and consequences of this action. 

As the subject of an administrative offence citizens or officials act. 

Persons by whom at the moment of administrative offence fulfillment 16 

years were performed are subject to managerial responsibility. From 16 till 

18 years are held liable in accordance with general practice.  

Officials are subject to managerial responsibility for the offences, 

connected with non-observance of the established rules in sphere of an 

order of management, a public order, the nature, population health and so 

on which accomplishment is included into their official duties. It means that 

officials bear responsibility not only for infringement of certain rules by the 

actions, and for improper execution by their other persons. To them 

summary punishment if the administrative offence has been made during 

execution of official duties is applied. 
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Foreign citizens and persons without citizenship are subject to 

managerial responsibility on the basis of KoAP. 

The subjective party of an administrative offence covers:  

 To fault 

 Motive 

 The purpose of behavior of the offender 

The administrative offence can be made as deliberately, and on imprudence. 

The administrative offence is considered made deliberately if its 

person made realized character (illegality) of the actions omissions, 

assumed their harm and illegal consequences and wished them consciously 

or consciously supposed approach of these consequences. 

The administrative offence admits made on to imprudence if its person 

made has provided possibilities of approach of harmful consequences of the 

actions omissions, but thoughtlessly counted on their consequences or did 

not count on possibility of approach of such consequences though could and 

should expect them. 

Thus, only in the presence of an administrative offence railroad train 

its person made can be involved in managerial responsibility. 

3. The managerial responsibility acts as one of kinds of legal 

responsibility. 

It is necessary to understand application by authorized body or the 

official of administrative punishment as it to the person, made an offence 

which in character does not involve responsibility according to the acting 

Penal legislation. 

Signs are inherent in managerial responsibility, are characteristic legal 

responsibility. 

To features, characteristic managerial responsibility and distinguishing 

it from other kinds of legal responsibility concerns that:  
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 The managerial responsibility is established lawful, subordinate 

legislations, with rates of an offence allocate a railroad train and sanctions, 

an order of their application) 

 At the heart of managerial responsibility the administrative offence 

lies. As subjects can act both physical persons, and any consolidations 

 Feature of managerial responsibility that administrative 

punishments are imposed by special representatives enforcement authorities 

and officials or judges 

 Between subjects of an administrative offence and the subjects 

imposing administrative punishment, are absent office submission 

(relation). On this sign managerial responsibility differ from a disciplinary 

responsibility.  

 Period of validity – 1 year from the moment of imposing 

Managerial responsibility measures are applied by the corresponding 

legislation.  

The managerial responsibility has the features distinguishing it from 

all other kinds of legal responsibility. 

The basic feature – a necessary basis for managerial responsibility 

application is availability of an administrative offence, and administrative 

punishment should be a measure. 

 KoAP – code of administrative offenc 
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Administrative collecting. Concept and types. 

Administrative collecting - a way of answers which is applied for the 

purpose of education of the person who has made an administrative offense, 

and also the prevention of commission of new administrative offenses, both 

the offender, and other persons. 

Types, the order of an administrative penalty is defined by the code 

about an administrative offense. 

The administrative collecting is applied in moral or material influence on the 

offender. Also there are cases when both influences are applied at the same time. 

Main objectives of application of an administrative collecting are:  

• Punishment of the offender 

• Termination of illegal offense 

• Restoration of the broken offenses 

• Correction of the offender 

• Prevention of possible new offenses 

• Compensation of the put losses 

According to the code about an administrative offense, administrative 

collecting can be the following:  

• The prevention - action of an administrative penalty which is taken out in 

writing, and in the cases provided by the law, can be fixed and other ways 

• The penalty - is monetary penalty which is imposed on citizens and 

officials, in cases and the size established by the code about an 

administrative offense and other bodies of Ukraine. 

• Paid withdrawal of a subject which became the tool of commission 

or directly object – consists in compulsory and paid transfer of a subject 

which  
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became the tool of commission of an offense and the subsequent its 

realization with transfer of the gained money to the offender 

• Subject confiscation – consists in compulsory, gratuitous transfer of a 

subject to the state by a court decision 

• Public works – consist in performance by the person who made an 

offense of socially useful gratuitous activity, are appointed district, city, 

interdistrict courts for the term of 20-60 hours, and they pass no more than 4 

hours in day 

• Corrective works – are applied for up to 2 months with serving in a 

place of permanent job. Are appointed city, regional, district courts 

• Deprivation of the special right provided to this citizen – is applied 

for up to 3 years (for rough or repeating violation – till 10 years). Consists 

in deprivation of the right for rough, repeating violation of an order of using 

by this right. 

• Administrative detention – is applied only in the cases established by 

the state for separate types of administrative offenses (till 15 days). 

Ukrainian legislation may be subject to an administrative penalty 

committed outside the state, committed by foreign citizens and stateless 

persons for offenses which violate civil order.  

Such penalties as compensated seizure and confiscation can be used 

both as a main and additional penalties.  

For one administrative offense may be imposed or principal penalty or 

principal plus extra. 
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State Service. The concept and the legal status of civil servants. 

State Service of Ukraine is recognized as professional activity of 

persons holding public office and devices, and who assume the practical 

execution of tasks and functions of the state. This category of persons is 

considered to be public servants. They have the appropriate official 

authority; receive salaries from the state budget. The public service should 

be considered in terms of both employees performing duties or work in 

government agencies, namely, the public authorities, enterprises and 

organizations, institutions. Public service is carried out in a professional 

manner. This order is conditioned by observation of activities to ensure 

continuous competitiveness of state bodies.  

Legal institution of civil service consists of the following rules:  

1. The constitutional law,  

2. Civil law  

3. Financial Law.  

They regulate the legal status of civil servants, including the order of 

state service, types of incentives, the responsibility of others, limitations 

associated with the adoption and the civil service, grounds for termination 

of the civil service.  

Administrative and legal rules governing the public service, being part 

of the legal institution and at the same time being an independent institution 

of administrative law. Administrative law serves the government. Certain 

administrative and legal status of the state is the control system in 

accordance with the law of Ukraine «About State Service». Based on the 

principle of separation of powers there is distinguished public service in the 

legislature, executive and judiciary. Depending on the specific areas of 

government activity, to public service forced government officials in the 

prosecutor’s office, court.  
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The Constitution of Ukraine and the Law «About State Service» 

underline the main principles of the public service:  

1. Service to the people of Ukraine.  

2. Democracy and social and legacy. 

3. Gumanizm and justice. 

4. Prioritet of human truths. 

5. Professionalizm, honesty and dedication.  

6. Personal responsibility for the performance of official duties. 

7. Respect for the rights and protection of the legitimate interests of 

the government and regional government.  

The right of the civil service is provided to Ukrainian citizens 

regardless of social or property status, race and ethnicity, gender, political 

views, etc. In accordance with the law, all categories of posts are assigned 

to 15 ranks. By court order, state employees may be deprived of rank, in 

accordance with the law.  

Responsibilities:  

1. Comply with the Constitution of Ukraine.  

2. Ensure that the effect of the work and the fulfillment of the public 

authorities in accordance with their competence. 

3. Prevent violations of human rights and freedoms. 

4. Execution in time of public decisions.  

5. The direct discharge of duties.  

6. The provision of state secrets. 

Public officials must act within their powers. A civil servant has the 

right to: 1. the rights and freedoms. 2. To take part in the consideration of 

questions.3. Receive from government agencies information on matters that 

belong to their competence. 4. To recieve pay depending on the position. 
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Basics of the administrative process. 

The process involves the collection of follow-up actions that are aimed 

at achieving a particular result. In jurisdictions description for the process 

lies in the implementation of the law. They set certain rules of conduct, 

regulations, rights and responsibilities, and provide procedural mechanism 

for their implementation. The activities of government for the 

implementation of administrative and procedural rules are aimed at dealing 

with individual cases that arise during an operation. Activities should be 

considered as an administrative process. Administrative process- is fixed by 

administrative procedural rules of government activities (officials) activity 

for a particular administrative case in the field of public administration. 

Administrative law covers various types of administrative 

proceedings. They are characterized by specific features depending on 

individual cases, particularly arising from administrative legal relations. 

Administrative production- is a special kind of settled law by the procedural 

activities of authorized subjects that review certain groups of administrative 

cases. The most related group is enforcement proceedings. To it belongs:  

1. production of coercive measures in public administration.  

1.1. disciplinary.  

1.2. in cases of administrative offenses.  

1.3. on the application of measures of motivational influence.  

2. Encouragement and promotion in public administration. 

2.1. for awarding state awards, distinguishing signs, letters, etc.  

2.2. to confer honorary and other titles.  

2.3. the receipt of premiums, etc.  

3. for the implementation of civil rights and obligations.  
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3.1. on the performance of military duty. 

3.2. production for obtaining housing, etc.  

4. The implementation by legal persons of their rights and 

responsibilities.  

4.1. legalization of legal entities.  

4.2. for issuing loans to legal entities.  

4.3. for registration and issuance of licenses to legal entities.  

4.4. for the implementation of control and supervision. 

And many other industries. All administrative proceedings consist of 

separate stages, for each type of production may be several such steps 

(operations). administrative proceedings is performed by considering the 

subject, which can be divided in three groups:  

1. That one, who solve the problem.  

2. in respect of which the case is solved. 

3. supporting actors. 

Important place of the subjects who decide the case, is given to 

authorities and officials who are authorized to consider cases on 

administrative offenses. System such bodies defined by section 13 of the 

Code of Administrative Offences (Article 213) «Bodies authorized to 

consider cases on administrative offenses.» 
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Variants of control works on administrative law 

Variant 1 

1. Administrative law as an area of law: concept and subject of legal 

regulation 

2. Administrative and legal status of civil servant 

3. By this definition: Choose the appropriate concept.  

It is illegal wine (intentional or reckless) act or omission that infringes 

on civil procedure, property, rights and freedoms, to establish management 

procedures and for which the law provides for administrative liability. 

a) Misconduct 

b) Crime 

c) Administrative offense 

4. A citizen A. of 22 January 2012 year arrived in Ukraine for 3 

months before his son who lives in Kharkov, and May 10, 2012 citizen A. 

was fined under article 203 CAO. A month later, General Directorate of 

State Migration Service of Ukraine in Kharkiv region made a decision for 

them to their state of residence within 30 days. However, A. is not complied 

with this decision, citing the lack of funds to purchase a ticket.  

Coercive measures can be applied to A? Citing regulations spelling, 

determine the order of their application? 

Variant 2 

1. Method of administrative regulation 

2. Concept and types of implementation of public service executive 

3. Please indicate which of the following types of liability are to 

administrative penalties that can be used for twenty years a citizen for 

committing an administrative offense:  

a) Fine 

b) obligation to publicly or otherwise ask for forgiveness from the victim 

c) prevention 

d) reservation 

e) imprisonment 

f) restriction of liberty 

g) administrative detention 

h) reprimand or severe reprimand 

i) remedial work 
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j) transfer under the supervision of parents or persons in loco parentis 

4. Citizen N. who committed disorderly conduct, was detained by 

police with the assistance of the customs service, which took place nearby. 

Police officer put handcuffs on him and stabbed him with a rubber stick, 

because he refused to sit in the patrol car. 

Determine the legality of the actions of a police officer. If you reach 

the conclusion that they are illegal, then make a draft complaint. To change 

in the situation, provided that stick and handcuffs applied Customs officer? 

Variant 3 

1. Principles of Administrative Law 

2. Concept and types of methods of implementing the State Executive 

Service 

3. Please indicate which of the following types of liability to include 

measures of influence that can be used on 17-year-old citizen instead of an 

administrative penalty if he commits an administrative offense:  

a) Fine 

b) obligation to publicly or otherwise ask for forgiveness from the victim 

c) prevention 

d) reservation 

e) imprisonment 

f) restriction of liberty 

g) administrative detention 

h) reprimand or severe reprimand 

i) remedial work 

j) transfer under the supervision of parents or persons in loco parentis 

4. A citizen B decided to buy the car in A citizen. A citizen removed 

from the register the car in the traffic police, followed by a contract of sale. 

Citizen B applied to the traffic police with a request to put the car registered 

and added to the application all the necessary documents. The request was 

granted. What legal relations arising in this case? Do they belong to the 

relationships that are the subject of administrative law? Justify your answer 

by defining features of these relations. 
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Variant 4 

1. Sources of Administrative Law 

2. The concept, the main features of the legal framework and 

administrative responsibility 

3. Finish the sentence. 

Administrative responsibility to be in age at the time of committing an 

administrative offense___:  

a) 14 years old 

b) 16 years old 

c) 18 years old  

4. The journalist of the newspaper «Local News» appealed to the 

district prosecutor’s office with a request for access to official documents 

concerning the investigation of case against the doctor hospital unfair 

discharge of professional duties. Journalist required to provide him with 

information about the identity of the doctor, his place of work and 

residence, patients F and operational and investigative activities, which 

were conducted in the case. District Attorney in 15 days told reporters that 

the request be satisfied only in the provision of information about an 

individual doctor. With respect to other information, the access of 

unauthorized persons to the information that a secret investigation, the law 

prohibited. The journalist believes that such refusal violated his rights under 

the Law of Ukraine «On Print Media (Press) in Ukraine». Is it broken in this 

situation right journalist? Answer justify referring to regulations. 

Variant 5 

1. The concept, features and types of administrative law 

2. The concept of an administrative offense, its composition 

3. From the list below, specify administrative enforcement tools that 

can be used government engaged in proceedings on administrative 

violations of individuals:  

a) confiscation of belongings and documents 

b) administrative detention 

c) personal review 

d) detention for up to 3 months 

e) review things 

f) removal of items and documents 
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g) medical examination 

4. Citizen A. was appointed Head of the Economic Regional State 

Administration. A month later the Head of Regional State Administration 

citizen A was dismissed from his post, as it turned out that he is a cousin of 

his deputy. Is it legal to exempt citizen A? Become aware of this situation. 

Variant 6 

1. Administrative law as a branch of law as a science and academic 

discipline. 

2. System and the types of administrative law 

3. From the following list of offenses indicate those belonging to the 

administrative:  

a) travel by car crossing the red traffic signal 

b) robbery 

c) garbage collection in belts around 

d) loud singing in his apartment at lunchtime 

e) stowaway travel on trams 

f) swearing in cinema 

g) residence without a passport 

h) residence on a false passport 

i) delayed or not fully paying taxes 

4. State Fire Protection Inspector carried out the inspection of fire 

safety compliance in the supermarket «Snow» and found a number of 

violations. In particular, non-compliance on the shop floor equipment, and 

lack of emergency exit posed a threat of fire and impede evacuation. The 

audit director of «Snow» was sent an order to eliminate violations and stop 

work the supermarket. Director appealed to the district prosecutor’s office. 

He said the guilty should be installed in compliance with fire safety rules 

and bring them to justice, not to create conditions under which the entity 

incurs losses. Give a reasoned answer to the complaint. Describe the 

administrative enforcement measures that were applied in this situation. 

Variant 7 

1. The concept and main features of the administrative - legal 

relations, their classification 
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2. General rules and terms of bringing to administrative 

responsibility. 

3. Specify which may be a maximum period of administrative detention:  

a) 10 days 

b) to 15 days 

c) to 3 days 

d) not more than 30 calendar days 

4. Relatively citizen V. who served a sentence of imprisonment, was 

the establishment of administrative supervision. He lived in a room of a 

private house, which hired its owner citizen T. When a citizen V apartments 

visited the district inspector, a citizen V refused to let him, arguing that such 

action is necessary to obtain the consent of the owner of the house. Can a 

police officer to apply coercion in this situation? If so, what coercive 

measures can be applied? What is the reason for their use? 

Variant 8 

1. The concept and range of administrative law. 

2. Concept and types of administrative-legal regimes. 

3. Specify whether subject to administrative liability under the laws of 

Ukraine, foreigners and stateless persons residing on the territory of Ukraine:  

a) yes, on the same basis as nationals of Ukraine;  

b) stateless persons are subject, but foreigners are not;  

c) no, such liability applies only to citizens of Ukraine 

4. C had built a house near the garage without the permission of the 

competent authorities. Administrative Commission imposed a fine on him and 

made a decision to demolish the garage because of unauthorized construction.  

What is the legal nature of the measures applied to С? 

Variant 9 

1. Principles of administrative-legal status of individual subjects ща 

administrative law. 

2. Disciplinary liability of civil servants. 
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3. Specify cases in which person is not subject to administrative liability:  

a) person has committed an offense because of negligence;  

b) person acted in a state of extreme urgency;  

c) person was intoxicated;  

d) person acted in a state of necessary defense;  

e) person was in irritable condition;  

f) person was in a state of insanity. 

4. P was incurred to administrative responsibility for violating fishing 

rules for decision of Inspector of fisheries. The decision of the imposition of 

administrative penalties recorded that P illegally, using grid, was fishing in 

the pond, rented LLC «Dawn». After 15 days, the prosecutor protested this 

decision. The protest states that P shall be responsible for small abduction 

of another’s property. Compare offenses referred to in the task, and express 

your opinion on the validity of the position of the prosecutor.  

Variant 10 

1. The state executive authorities as subjects of administrative law. 

2. Proceedings in cases of administrative offenses. 

3. Specify the type of administrative punishment applied for a driver-

violator of traffic rules, whose driving license were seized for the offense:  

a) onerousness object extraction, which has become an instrument of 

the offense;  

b) confiscation of the object, which has become an instrument of the 

offense;  

c) deprivation of a special right granted to the citizen. 

4. 17 years old S. and 12 years old K., who were traveling on the tram 

together with there father, did not pay the fare. Fact of stowaway passage 

revealed controller of utility company «Miskelektrotransport» and offered 

S. and K. to pay a fine on the site of the offense. They did not do it referring 

to the fact with no money and that they cannot be held to liable because 

they under the age from which it comes. Analyze the situation and 

determine who in this case should be held accountable. Since what age there 

comes administrative responsibility? What features of bringing to 

administrative responsibility of minors? 
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Variant 11 

1. Features of administrative legal personality of President of Ukraine. 

2. Control and supervision of implementation of the state executive power. 

3. Specify which category of persons in case of gross violation by 

them of legal order can be applied administrative deportation from Ukraine:  

a) only citizens of Ukraine, not younger than 25 years;  

b) All individuals who are in Ukraine, regardless of their citizenship;  

c) foreign citizens;  

d) stateless persons. 

4. Citizen I. addressed the request for change the name to the 

department of civil registration by place of residence. I. presented his 

passport and a receipt for payment of the state fee when he applied. Four 

months from the date of application I. received a letter signed by the head of 

the department of civil registration, stating that the application that was 

made was not considered because was lost record of birth of the applicant.  

Make a legal analysis of the situation. Did representative of the power 

violate the law in this case? Name and describe the stages of the 

proceedings for registration of name change.  

Variant 12 

1. Administrative and legal status of associations of citizens as 

subjects of administrative law. 

2. Administrative process: content and general features. 

3. From the list below select those individuals for which, under the 

law of Ukraine, cannot be used administrative arrest:  

a) people with unstable mentality;  

b) pregnant women;  

c) the disabled of third group;  
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d) women with children up to 12 years;  

e) Drug Addicts;  

f) Minors;  

g) the disabled of the first group;  

h) the disabled of the second group;  

i) heads of enterprises, institutions. 

4. 17 years old F. sent to the City Council Executive Committee a 

letter in which he asked to register him as an entrepreneur. F added to his 

conversion: a completed application form for the state registration of 

individual-entrepreneur; copy of the applicant’s inclusion in the State 

Register of Individual Taxpayers and other obligatory payments; document 

confirming payment of the registration fee for the state registration of 

individual-entrepreneur; notarized letter of consent from his parents for F to 

engage entrepreneurial activity. F. was denied in the state registration. The 

letter, signed by the mayor noted that F. cannot be registered as an 

entrepreneur because the time of the appeal requested he has not reached 

adulthood. Make a legal analysis of the situation. Who is authorized to 

decide on the registration of entrepreneurial activity of subjects? How can 

F. legally act in this case? 
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Questions to offset 

1. The concept of, object, method, structure of administrative law.  

2. Structure of administrative relationships  

3. Sources of international law.  
4. The concept of Public Administration.  

5. The structure of state power.  
6. The Features of the checks and balances between branches of state power.  

7. Features of the executive powers  

8. The authority of the Verkhovna Rada of Ukraine and its committees.  

9. Accounting Chamber of Ukraine.  
10. Commissioner by Human Rights at the Verkhovna Rada of Ukraine. 

11. Administrative and legal status of an individual.  

12. Concept and types of legal entities in administrative law.  

13. The bodies of executive power.  

14. The structure of local government.  

15. Modes status of citizens and foreigners.  

16. Authority of local government  

17. Status of public administrations.  

18. Powers of the Prime Minister of Ukraine.  

19. Functions of the executive committees of local councils.  

20. Status of communities.  

21. The powers of local government.  
22. The concept and principles of public service.  

23. The rights and duties of public servants.  

24. Liability of public officials.  

25. Civil servants, as subjects of administrative law.  
26. The procedure for the appointment of categories and ranks of civil servants.  

27. Appealsof citizens to the authorities.  

28. Types of appeals.  
29. The disciplinary liability of civil servants.  

30. Ethics of civil servant.  

31. The concept of forms of government.  

32. Administrative methods of of Public Administration.  

33. Legislation of Public Administration.  

34. Features of the in administrative law enforcement.  

35. Types of administrative enforcement.  

36. The measures of influence on individuals  

37. Structure of an administrative offense.  

38. The concept of guilt in administrative law.  
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39. Stages of administrative misconduct.  
40. Types of administrative offenses.  
41. The concept of system and ways to ensure legitimacy.  
42. Control in Public Administration.  
43. Surveillance in Public Administration.  
44. Requirements to control activity.  
45. Control by legislative bodies.  
46. Control by the President of Ukraine.  
47. Control by the Cabinet of Ministers of Ukraine.  
48. Value of control and supervision in government.  
49. Structure of the prosecution.  
50. The powers of the prosecution.  
51. Protest of prosecutor.  
52. Structure of the Interior.  
53. The powers of the police.  
54. Duties of police officers.  
55. Rights and duties of the police.  
56. The responsibility of the police.  
57. Encouraging police.  
58. The use of coercion regarding individuals by the police.  
59. Administrative detention  
60. Powers of SAI  
61. The concept of administrative process.  
62. Structure of the of administrative process.  
63. Proceedings in cases of Administrative Offences.  
64. Principles of administrative procedure.  
65. Structure of the administrative courts.  
66. Powers of administrative courts.  
67. Protection of citizens in the administrative process.  
68. Review of administrative cases.  
69. Appeal of documents against state authorities.  
70. Overview of the proceedings.  
71. Stages of the proceedings on administrative violations.  
72. Appeal of by administrative process.  
73. Penalty.  
74. Deprivation of the right to engage in certain activities.  
75. Confiscation.  
76. Deprivation of a special law.  
77. Eviction from Ukraine.  
78. Administrative detention. 
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The information and methodical provision 

1. The Constitution of Ukraine 1996.  

2. Code of Administrative Offences  

3. Law of Ukraine «On Civil Service» // VVRU-1993-№52  

4. «Regulations on the Administration of the President of Ukraine.» 

Approved by the Decree of the President of Ukraine 19.02.97  

5. Regulation of regional, Kyiv and Sevastopol city state. 

administration. The provisions of the district, the district in MM Kyiv and 

Sevastopol state. administration. Approved by the Decree of the President 

of Ukraine on 21.08.95 // About privatization-1995, №10  

6. General provisions on functional ministry. Approved by the Decree 

of the President of Ukraine 03.20.95.  

7. General situation of the sector ministry. Approved by the Decree of 

the President of Ukraine 03.20.95 

8. Administrative Law of Ukraine: Academic Course: Textbook: The 

two volumes. V.2. Special Section / / Reply. eds. V.B. Averyanov.- K.: The 

Legal opinion 2005.- 624. 

9. Administrative Law of Ukraine (general): Textbook. - H.: 

«Odyssey», 2002. 

10. Administrative Law of Ukraine. - 2nd ed. Revised. and ext. / 

Ed. prof.Yu.P. Bityaka. - Kharkiv: Right, 2003. 

11. Baymuratov M.O., Grigoriev V.A. Municipal authorities: issues of 

formation and development in Ukraine: Monograph. - Odessa: Law books. 

2003 - 248 p.;  

12. Justification of annual plans of the Civil Service Development Program 

for 2005 - 2010 / m. A. Baymuratov, M.D. Vasilenko, S.V. Kivalov et al. - 

Odessa: Legal Books, 2005 - 44 p. (Library of civil servants);  
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13. Dodin E.V. Performance resolutions of imposing administrative 

penalties.: Textbook. - Odessa: Law books. AO Bakhva. 1999 - 68 p.;  

14. S.V. Kivalov, L.R. Bila. Civil Service Structure in Ukraine: 

Textbook. - Odessa: Law books. 2002 - 328 p.;  

15. S.V. Kivalov, L.R. Bila. Administrative Law of Ukraine: Training 

Manual. - Ed. Second, revised and ad. - Odessa: Law books. 2002 - 320 p.;  

16. S.V. Kivalov, L.R. Bila., Todoschak AV Practicum on special 

course «The organization of the civil service in Ukraine». - Odessa: Law 

books. 2002 - 108 p.;  

17. S.V. Kivalov, L.R. Bila. Civil Service in Ukraine: Tutorial. - 

Odessa: Legal Books, 2003 - 368 p.;  

18. Administrative Law of Ukraine: Textbook / Under total. eds. 

S.V. Kivalova. - Odessa: Legal Books, 2003 - 896 p.;  

19. Municipal Law of Ukraine: Textbook Pohorilko V.F., 
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K.: Yurinkom Inter, 2001 - 352 p.;  
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