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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма
навчальної
дисципліни
«Основи
адміністративноюрисдикційної діяльності» складена відповідно до навчальних планів
первинної професійної підготовки за професією 5162 «Поліцейський» за
спеціальностями: 081 Право (поліцейські); 053 Психологія; 125 Кібербезпека.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові
положення, які стосуються змісту, особливостей та правового регулювання
адміністративно-юрисдикційної діяльності, визначення адміністративноправового спору як предмета адміністративної юрисдикції; визначення
нормативно-правових засад здійснення адміністративної юрисдикції.
Міждисциплінарні
зв’язки:
«Адміністративне
право»,
«Адміністративний
процес»,
«Адміністративна
відповідальність»,
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Адміністративна юрисдикція як вид державно-владної
діяльності»
ТЕМА № 2. «Суб’єкти адміністративної юрисдикції»
ТЕМА № 3. «Загальна характеристика провадження в справах про
адміністративні правопорушення – основного виду юрисдикційних
проваджень»
ТЕМА № 4. «Адміністративне правопорушення (проступок) як правова
підстава юрисдикційного провадження»
ТЕМА № 5. «Кваліфікація адміністративних правопорушень»
ТЕМА № 6. «Притягнення до адміністративної відповідальності як
правовий результат адміністративно-юрисдикційної діяльності»
ТЕМА № 7. «Адміністративні стягнення та загальні правила і строки їх
накладення»
ТЕМА № 8. «Докази і доказування у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення»
ТЕМА № 9. «Правовий статус учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення»
ТЕМА № 10. «Порушення справи про адміністративний проступок та
попереднє з’ясування її обставин»
ТЕМА № 11. «Розгляд справи про адміністративне правопорушення і
винесення постанови»
ТЕМА № 12. «Оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення та перегляд справи»
ТЕМА № 13. «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень»
ТЕМА № 14. «Провадження в справах про дисциплінарні проступки
(дисциплінарне провадження)»
ТЕМА № 15. «Провадження із розгляду скарг громадян»
ТЕМА № 16. «Органи Національної поліції України як суб’єкти
адміністративної юрисдикції»
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи адміністративноюрисдикційної діяльності» є набуття та засвоєння курсантами ґрунтовних знань
щодо змісту та особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності,
з’ясування предмету адміністративної юрисдикції; визначення нормативноправових засад здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності,
вивчення законодавства про адміністративні правопорушення та матеріалів
юридичної практики, формування у них прикладних навичок та умінь
застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.
1.2.
Основними завданнями
вивчення
дисципліни
«Основи
адміністративно-юрисдикційної діяльності» є надання курсантам ґрунтовних
знань з основних теоретико-правових положень стосовно змісту, особливостей
та правового регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності,
визначення адміністративно-правового спору як предмета адміністративної
юрисдикції;
визначення
нормативно-правових
засад
здійснення
адміністративної юрисдикції; характеристики провадження в справах про
адміністративні правопорушення, його стадій та нормативно-правового
регулювання; розвитку та закріплення у курсантів навичок самостійної творчої
роботи, аналізу законодавства та правозастосовної практики.
1.3. Очікувані результати навчання: згідно з вимогами освітньопрофесійної програми у результаті вивчення навчальної дисципліни
здобувач вищої освіти повинен
знати: зміст та правові підстави адміністративної юрисдикції як виду
державно-владної діяльності; систему суб’єктів адміністративної юрисдикції;
загальну характеристику юрисдикційних проваджень; законодавче регулювання
адміністративної відповідальності як правовий результат адміністративноюрисдикційної діяльності; поняття, ознаки і склад адміністративного проступку;
форми вини суб’єкта адміністративного проступку; характеристику юридичних
складів окремих адміністративних правопорушень; поняття адміністративних
стягнень та їх види; загальні правила та строки накладення адміністративних
стягнень; порядок здійснення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, дисциплінарного провадження та провадження із розгляду
скарг громадян; адміністративно-юрисдикційні повноваження Національної
поліції України та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;
вміти: грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат,
нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; застосовувати Кодекс
та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в
конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення окремих його статей;
кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; аргументовано
висловлювати власну правову позицію з використанням посилань на нормативні
акти, судову практику, матеріали роз'яснювального характеру державних
органів; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;
правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-
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процесуальні
документи,
зокрема,
протокол
про
адміністративне
правопорушення, постанову про накладення адміністративного стягнення.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 48 годин / 1.6 кредити
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Адміністративна юрисдикція як вид державно-владної
діяльності»
Поняття, ознаки та види адміністративної юрисдикції. Адміністративноправовий конфлікт (спір) як предмет адміністративної юрисдикції.
Нормативні-правові засади здійснення адміністративної юрисдикції.
ТЕМА № 2. «Суб’єкти адміністративної юрисдикції»
Поняття та види суб’єктів адміністративної юрисдикції. Підвідомчість
справ про адміністративні правопорушення суб’єктам адміністративної
юрисдикції. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративноделіктного законодавства. Система органів, уповноважених розглядати справи
про адміністративні правопорушення. Розмежування компетенції органів,
уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи
про адміністративні правопорушення, правомочність їх засідань. Повноваження
посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення Національній
поліції України. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
контрольно-наглядовим органам.
ТЕМА № 3. «Загальна характеристика провадження в справах про
адміністративні правопорушення – основного виду юрисдикційних
проваджень»
Поняття, завдання та порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Поняття та види стадій провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
ТЕМА № 4. «Адміністративне правопорушення (проступок) як
правова підстава юрисдикційного провадження»
Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Юридичний склад
адміністративного правопорушення.
Система та види адміністративних правопорушень.
Відмежування адміністративних проступків від злочинів, кримінальних
та дисциплінарних проступків.
Види складів адміністративних проступків.
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ТЕМА № 5. «Кваліфікація адміністративних правопорушень»
Поняття, значення та принципи кваліфікації адміністративних
правопорушень. Кваліфікаційні ознаки адміністративних правопорушень.
Зміст та способи кваліфікації адміністративних правопорушень.
ТЕМА № 6. «Притягнення до адміністративної відповідальності як
правовий результат адміністративно-юрисдикційної діяльності»
Поняття та особливості адміністративної відповідальності. Правові засади
адміністративної відповідальності. Підстави та види звільнення від
адміністративної відповідальності. Місце адміністративної відповідальності
серед заходів адміністративного примусу.
Принципи
адміністративної
відповідальності.
Історія
розвитку
законодавства про адміністративну відповідальність.
Правове регулювання адміністративної відповідальності у сучасний
період. Кодекс України про адміністративні правопорушення, його структура.
Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, за
порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. Чинність
закону про відповідальність за адміністративні правопорушення.
Запобігання адміністративним правопорушенням.
ТЕМА № 7. «Адміністративні стягнення та загальні правила і строки
їх накладення»
Мета та види адміністративних стягнень. Загальні правила накладення
адміністративних стягнень. Строки накладення та погашення адміністративних
стягнень. Основні і додаткові стягнення. Заходи впливу, що застосовуються до
неповнолітніх. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну
відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
Покладення обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну адміністративним
правопорушенням. Направлення для проходження програми для особи, що
вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Сплата судового
збору. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень.
ТЕМА № 8. «Докази і доказування у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення»
Поняття та значення доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності.
Поняття та види джерел доказів, особливості їх збирання та фіксації.
Особливості доказування в справах про адміністративні правопорушення.
ТЕМА № 9. «Правовий статус учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення»
Поняття та види осіб, які беруть участь у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, її права та обов’язки та особливості їх реалізації.
Правовий статус інших учасників провадження в справах про
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адміністративні правопорушення.
ТЕМА № 10. «Порушення справи про адміністративний проступок та
попереднє з’ясування її обставин»
Підстави, приводи та порядок порушення справи про адміністративний
проступок. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення, його
юридичне значення, зміст та порядок складення.
ТЕМА № 11. «Розгляд справи про адміністративне правопорушення і
винесення постанови»
Місце і строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Порядок та особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
ТЕМА № 12. «Оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення та перегляд справи»
Порядок та строки оскарження постанов по справах про адміністративні
правопорушення. Розгляд скарг на постанови по справах про адміністративні
правопорушення. Рішення за результатами перегляду справ про адміністративні
правопорушення.
ТЕМА № 13. «Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень»
Постанова про накладення адміністративного стягнення як виконавчий
документ. Загальна характеристика виконавчого провадження. Порядок
виконання постанов про накладення окремих адміністративних стягнень.
ТЕМА № 14. «Провадження в справах про дисциплінарні проступки
(дисциплінарне провадження)»
Поняття, підстави та правові засади здійснення дисциплінарного
провадження. Суб’єкти дисциплінарного провадження.
Порядок здійснення дисциплінарного провадження.
ТЕМА № 15. «Провадження із розгляду скарг громадян»
Поняття та нормативно-правові засади здійснення провадження із
розгляду скарг громадян. Суб’єкти провадження із розгляду скарг громадян.
Порядок здійснення провадження із розгляду скарг громадян.
ТЕМА № 16. «Органи Національної поліції України як суб’єкти
адміністративної юрисдикції»
Повноваження органів Національної поліції України щодо здійснення
провадження в справах про адміністративні правопорушення. Повноваження
органів та підрозділів НПУ щодо складення процесуальних документів в
справах про АПП. Правові вимоги до протоколу про адміністративне
правопорушення, який складається працівниками поліції. Випадки, коли
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протоколи про адміністративні правопорушення не складаються.
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, які застосовуються поліцейськими. Протокольне оформлення
поліцейськими адміністративного затримання, огляду та вилучення речей і
документів. Види та зміст постанови уповноваженої особи поліції в справі про
адміністративне правопорушення. Особливості винесення поліцією постанови
про накладення адміністративних стягнень на місці вчинення правопорушення.
Адміністративні стягнення, що накладаються працівниками поліції. Виконання
постанов поліції про накладення адміністративних стягнень.
Особливості дисциплінарного провадження в органах Національної
поліції України. Діяльність органів Національної поліції України щодо
розгляду скарг громадян.
3.
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Станом на 3 лютого 2020 р. / За заг. ред. Журавльова Д.В. Київ : Видавничий дім
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«Професіонал», 2020. 816 с
11. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» /
Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр.
справ, 2017. 480 с.
12. Дисциплінарний статут Національної поліції України : науково-практичний
коментар / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Сокуренка В.В. Х.:
Майдан, 2019. 254 с.
13. Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф. Профілактична
(превентивна) діяльність патрульної поліції: навч. посіб. Одеса: ОДУВС, 2017. 117 с.
14. Константінов С.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навч.
посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 336 с.
15. Кравченко І.С. Основи управління в Національній поліції: навч. посіб. Дніпро:
Видавець Біла К.О., 2020. 212 с.
16. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.
В. В. Сокуренка. Харків : Стильна типографія, 2017. 1164 с.
17. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П.
Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання
четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.
18. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк,
В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. Вид. 3-тє, допов. та перероб. Харків : Право, 2018. 186 с.
19. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. О. В. Кузьменко. 3тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 904 с.
20. Бородін І.Л. Адміністративне право України : підручник; Нац. авіац. ун-т. Київ
: Правова єдність: Алерта, 2019. 547 с.
21. Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін. Загальне адміністративне
право: підручник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 566 с.
22. Мельник Р.С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч.
посіб. Київ : Юрінком Інтер: Буква Закону, 2018. 343 с.
23. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В.
Кузьменко, І.Д. Пастух та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 567 с.
24. Бесчастний, В.М. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / [В.
М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно]. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2015. 203 с.
25. Гусаров С.М. Правозастосовна діяльність в Україні : монографія / С.М.
Гучаров. Харків : Золота миля, 2015. 416 с.
26. Салманова О.Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції
України : монографія. Харків : Панов, 2016. 259 с.
27. Панасюк О.В. Адміністративно-деліктне право України: теоретичні питання
розвитку та реформування: монографія. Харків: ФОП Панов, 2020. 549 с.
28. Прокопенко О.Ю. Діяльність органів Національної поліції України як суб’єкта
забезпечення правопорядку у регіоні: адміністративно-правові засади: монографія.
Харків: В справі, 2016. 448 с.
29. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності
Національної поліції України : монографія / В.І. Фелик ; [за заг. ред. О.М. Музичука].
Харків: Панов, 2016. 510 с.
30. Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та
організаційні аспекти: метод. рек. / В.І. Варивода, Д.А. Євдокимов, В.Г. Сюравчик та
ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 110 с.
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31. Дручик О.М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України
як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07.
Одеса, 2018. 254 с.
32. Лакійчук Я.О. Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності
поліції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 219 с.
33. Гусаров С. М., Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. Деякі актуальні проблеми
реформування інституту адміністративної відповідальності. Форум права. 2017. № 5.
С. 112–119. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_17.pdf
34. Комзюк А. Т., Липій Є. А. Адміністративна відповідальність юридичних осіб:
деякі проблеми правового регулювання. Право і безпека. 2017. № 2 (65). С. 34–38.
35. Комзюк, М. А. Поняття, зміст, види та форми обмеження особистої свободи
громадян за адміністративним правом. Європейські перспективи. 2015. № 1. С. 52-58.
36. Салманова О.Ю. Про виконавче провадження, адміністративний процес і
правозастосування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:
Юридичні науки. 2015. Вип. 3, Ч.2. Т. 1. С. 179-183.

Інформаційні ресурси в інтернеті
1. Верховна Рада України (офіційний веб-сайт). –
http://www.portal.rada.gov.ua/rada/
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». –
http://www.kmu.gov.ua/
3. Міністерство внутрішніх справ України (офіційний веб-сайт). – (https://mvs.gov.ua/
4. Національна поліція України (офіційний веб-сайт). – https://www.npu.gov.ua/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на екзамен (1 семестр):
1. Поняття, ознаки та види адміністративної юрисдикції.
2. Адміністративно-правовий конфлікт (спір) як предмет адміністративної
юрисдикції.
3. Нормативні-правові засади здійснення адміністративної юрисдикції.
4. Поняття та види суб’єктів адміністративної юрисдикції.
5. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення суб’єктам
адміністративної юрисдикції.
6. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного
законодавства.
7. Система органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення.
8. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи
про адміністративні правопорушення.
9. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати
справи про адміністративні правопорушення, правомочність їх засідань.
10. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про
адміністративні правопорушення.
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11. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення Національній
поліції України.
12. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення контрольнонаглядовим органам.
13. Поняття, завдання та порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
14. Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
15. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
16. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.
17. Юридичний склад адміністративного правопорушення.
18. Види складів адміністративних проступків.
19. Склад адміністративного правопорушення, поняття та види об’єкта
проступку.
20. Склад адміністративного правопорушення, поняття та ознаки об’єктивної
сторони проступку.
21. Склад адміністративного правопорушення, поняття та ознаки
суб’єктивної сторони проступку.
22. Склад адміністративного правопорушення, поняття та форми вини.
23. Склад адміністративного правопорушення, поняття та види суб’єктів
адміністративних проступків.
24. Система та види адміністративних правопорушень.
25. Відмежування адміністративних проступків від злочинів, кримінальних
та дисциплінарних проступків.
26. Поняття, значення і принципи кваліфікації адміністративних правопорушень.
27. Кваліфікаційні ознаки адміністративних правопорушень. Зміст та способи
кваліфікації адміністративних правопорушень.
28. Поняття та особливості адміністративної відповідальності. Правові засади
адміністративної відповідальності.
29. Підстави та види звільнення від адміністративної відповідальності.
30. Місце адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного
примусу.
31. Принципи адміністративної відповідальності.
32. Кодекс України про адміністративні правопорушення, його структура.
33. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття
рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення.
34. Мета та види адміністративних стягнень.
35. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
36. Строки накладення та погашення адміністративних стягнень. Порядок
обчислення строків адміністративних стягнень.
37. Основні і додаткові стягнення.
38. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб, іноземців
або осіб без громадянства.
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39. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності осіб, на
яких розповсюджується дія дисциплінарних статутів та положень про дисципліну.
40. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх.
41. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
42. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.
43. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
44. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
45. Покладення обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну адміністративним
правопорушенням. Сплата судового збору.
46. Поняття та значення доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності
47. Поняття та види джерел доказів, особливості їх збирання та фіксації.
48. Особливості доказування в справах про адміністративні правопорушення.
49. Поняття та види осіб, які беруть участь у провадженні в справах про
адміністративні правопорушення.
50. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права та
обов’язки та особливості їх реалізації.
51. Правовий статус інших учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
52. Підстави, приводи та порядок порушення справи про адміністративний
проступок.
53. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
54. Протокол про адміністративне правопорушення, його юридичне
значення, зміст та порядок складення.
55. Місце і строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
56. Порядок і особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення.
57. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
58. Порядок та строки оскарження постанов по справах про адміністративні
правопорушення.
59. Розгляд скарг на постанови по справах про адміністративні
правопорушення. Рішення за результатами перегляду справ про адміністративні
правопорушення.
60. Постанова про накладення адміністративного стягнення як виконавчий
документ.
61. Загальна характеристика виконавчого провадження.
62. Порядок виконання постанов про накладення окремих адміністративних
стягнень.
63. Поняття, підстави і правові засади здійснення дисциплінарного провадження.
64. Суб’єкти дисциплінарного провадження.
65. Порядок здійснення дисциплінарного провадження.
66. Поняття та нормативно-правові засади здійснення провадження із
розгляду скарг громадян.
67. Суб’єкти провадження із розгляду скарг громадян.
68. Порядок здійснення провадження із розгляду скарг громадян.

16

69. Повноваження органів Національної поліції України щодо здійснення
провадження в справах про адміністративні правопорушення.
70. Повноваження органів (підрозділів) Національної поліції щодо складення
процесуальних документів в справах про адміністративні правопорушення.
71. Правові вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення, який
складається працівниками поліції.
72. Випадки, коли протоколи про адміністративні правопорушення не
складаються. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення, які застосовуються поліцейськими.
73. Протокольне оформлення поліцейськими адміністративного затримання,
огляду та вилучення речей і документів.
74. Види та зміст постанови уповноваженої особи поліції в справі про
адміністративне правопорушення.
75. Особливості
винесення
поліцією
постанови
про
накладення
адміністративних стягнень на місці вчинення правопорушення.
76. Адміністративні стягнення, що накладаються працівниками поліції.
77. Виконання постанов поліції про накладення адміністративних стягнень.
78. Особливості дисциплінарного провадження в органах Національної
поліції України.
79. Види дисциплінарних стягнень в органах Національної поліції України.
80. Діяльність органів Національної поліції щодо розгляду скарг громадян.

