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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ:
1. Місце і строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Згідно зі ст. 213 КпАП справи про адміністративні правопорушення
розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
міських, селищних та сільських рад; 2) виконавчими комітетами міських,
селищних, сільських рад; 3) районними, районними у місті, міськими,
міськрайонними судами (суддями); 4) органами Національної поліції, органами
державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами),
уповноваженими на те КУпАП.
Конкретні
повноваження
суб'єктів
адміністративної
юрисдикції
22
зафіксовані у статтях 218—244 КУпАП (глава 17 «Підвідомчість справ про
адміністративні правопорушення»).
Особливості стадії розгляду справи і винесення постанови полягає у
тому, що:
- це основна стадія провадження, на ній вирішуються найважливіші
завдання цього провадження. Ці завдання полягають у встановленні винних і
забезпеченні правильного застосування законодавства;
- ця стадія включає три етапи: підготовку справи до розгляду; розгляд
справи; прийняття по ній постанови.
Значення стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення
визначається тим, що саме тут приймається акт, в якому компетентний орган
офіційно визнає громадянина винним або невинуватим і визначає міру його
відповідальності. Відповідно і всі етапи даної стадії набувають важливого
юридичного значення і регламентовані статтями 278—286 КУпАП.
Підготовка справи до розгляду
Питання, які має вирішити орган (посадова особа) при підготовці до
розгляду справи про адміністративне правопорушення (ст. 278 КпАП):
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.
- повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій
зазначаються дата і місце розгляду справи. В той же строк про день розгляду
справи повідомляються інші особи, які беруть участь у провадженні (ст. 277-2
КпАП);
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- в разі встановлення неповноти матеріалів, поданих до розгляду, мають
бути витребувані додаткові відомості та матеріали або справу повернуто за
місцем складення протоколу чи інших матеріалів для усунення недоліків.
Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
(ст. 276 КУпАП):
- загальне правило – справа розглядається за місцем вчинення
правопорушення;
- винятки – 1) справи про порушення правил дорожнього руху можуть
також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем
проживання порушників;
2) справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і
178 (придбання самогону і розпивання спиртних напоїв у громадських місцях)
КУпАП, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання
порушника;
3)
адміністративними
комісіями
справи
про
адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення
(ст. 277 КУпАП):
- загальне правило – справа про адміністративне правопорушення
розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне
правопорушення та інших матеріалів справи;
- винятки – 1) протягом доби (статті 44, 173, 178, 185, 185-3 КУпАП та ін.);
2) у триденний строк (статті 160, 185-1 та ін.);
3) у п’ятиденний строк (статті 51, 176 та ін..);
4) у семиденний строк (статті 101-103).
Строк розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення
зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про
адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до
суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у
відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо).

2. Порядок та особливості розгляду справ про адміністративні
правопорушення.
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
(ст. 279 КУпАП)
Етап слухання справи починається з оголошення складу колегіального
органу і представлення посадової особи, що його розглядає. Головуючий на
засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу,
оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснює особам, що беруть участь у розгляді справи, їх
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права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, що беруть участь у
розгляді справи, досліджуються докази і дозволяються клопотання. У випадку
участі у розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.
У процесі заслуховування орган (посадова особа), зобов'язаний з'ясувати
наступні обставини:
- чи було вчинене адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона
адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи
завдана майнова шкода, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадськості;
- а також з'ясувати інші обставини, які мають значення для правильного
вирішення справи (наявність осіб на утриманні, н/л, батьків похилого
віку, працездатність особи, що притягається до АВ).
Особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення.
Стаття 279-1 – Розгляд справ про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних
засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)
Стаття 279-2 – Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в
автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), вчинене
на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
Стаття 279-5 – Розгляд справ про адміністративне правопорушення у
сфері безпеки на автомобільному транспорті (132-1 – порушення правил
перевезення
небезпечних
вантажів,
проїзду
великогабаритних,
великовагових т/з автомобільними дорогами …)
Стаття 279-6 – Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в
автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за
межами України
Стаття 279-1. Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі,
та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів,
зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).
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У разі якщо адміністративне правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі або якщо
порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів
зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), посадова особа
уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування за
даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також у разі
необхідності - за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлює
відповідальну особу, зазначену у частині 1 статті 14-2 КУпАП (тобто фізична
особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний
засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів
внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного
засобу, - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника
юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка
виконує повноваження керівника такої юридичної особи, за якою
зареєстрований т/з).
За запитом посадових осіб уповноважених підрозділів Національної
поліції, інспекторів з паркування у письмовій або електронній формі (у тому
числі за умови ідентифікації цих посадових осіб за допомогою електронного
цифрового підпису) відповідні органи (підрозділи) Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства юстиції України зобов’язані надавати відомості
про належного користувача транспортного засобу, фізичну особу, керівника
юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, особу, яка
виконує повноваження керівника такої юридичної особи, з обов’язковим
дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».
Якщо адміністративне правопорушення, передбачене ч.ч. 1,3,6 статті 122
КУпАП, ч.ч. 1,2, 8 статті 152-1 КУпАП, зафіксовано в режимі фотозйомки
(відеозапису), посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції
або інспектор з паркування зобов’язані розмістити на лобовому склі
транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної
відповідальності (якщо технічні можливості дозволяють встановити
відповідальну особу, зазначену у ч. 1 статті 14-2 КУпАП, на місці вчинення
правопорушення) або повідомлення про притягнення до адміністративної
відповідальності (якщо технічні можливості не дозволяють встановити
відповідальну особу, зазначену у ч. 1 статті 14-2 КУпАП, на місці вчинення
правопорушення).
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Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності має
містити відомості, передбачені ч.ч. 2-4 статті 283 КУпАП (зміст протоколу),
крім відомостей про особу, стосовно якої розглядається справа. Повідомлення
про притягнення до адміністративної відповідальності має містити також
інформацію про порядок виконання адміністративного стягнення, у тому числі
реквізити для сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів
з дня вчинення відповідного правопорушення, що вважатиметься виконанням
адміністративного стягнення у повному обсязі.
Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних
засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), може виноситися без
участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Інформація про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, порушення
правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в
режимі фотозйомки (відеозапису), та винесені постанови про накладення
адміністративного стягнення не пізніше наступного робочого дня з дня
встановлення відповідальної особи, зазначеної у ч. 1 ст. 14-2 КУпАП,
вноситься до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки
дорожнього руху.
Посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або
інспектор з паркування при внесенні до Реєстру адміністративних
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху інформації про зафіксовані в
режимі фотозйомки (відеозапису) порушення правил зупинки, стоянки,
паркування транспортних засобів, а також при винесенні постанови про
накладення адміністративного стягнення за вчинення такого правопорушення
перевіряє:
- чи не були відповідні обставини зафіксовані раніше;
- чи не притягалася відповідна особа до адміністративної
відповідальності за це правопорушення іншою уповноваженою
посадовою особою.
Якщо відповідні відомості про зафіксоване правопорушення вже внесені
до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху
або відповідну особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності за
це правопорушення, постанова іншої уповноваженої посадової особи про
притягнення до адміністративної відповідальності підлягає скасуванню.
Постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається
відповідальній особі, зазначеній у у ч. 1 ст. 14-2 КУпАП, протягом трьох днів
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з дня її винесення рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця
реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).
Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому
повідомленні про вручення її відповідальній особі, зазначеній у ч. 1 ст. 14-2
КУпАП, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.
У разі якщо відповідальна особа, зазначена у у ч. 1 ст. 14-2 КУпАП,
відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день
проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її
отриманні.
У разі невручення постанови адресату за зазначеною в Єдиному
державному реєстрі транспортних засобів адресою днем отримання
постанови вважається день повернення поштового відправлення з
позначкою про невручення до органу (підрозділу), уповноважена посадова
особа якого винесла відповідну постанову.
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки,
стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі
фотозйомки
(відеозапису),
вчинене
на
транспортному
засобі,
зареєстрованому за межами України.
У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами України,
інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в
автоматичному режимі, або порушення правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису),
вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних
реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної
прикордонної служби України.
Відповідні органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України
за запитом посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції,
інспекторів з паркування у письмовій або електронній формі (в тому числі за
умови ідентифікації цих посадових осіб за допомогою електронного цифрового
підпису) зобов’язані надавати відомості про особу, яка ввезла
транспортний
засіб
на
територію
України,
з
обов’язковим
дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".
Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України,
копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у
сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та/або за
порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів,
зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), покладається на органи
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Державної прикордонної служби України, а у разі якщо транспортний засіб
ввезено на територію України громадянином України, розгляд відповідних
справ та притягнення до адміністративної відповідальності зазначеної особи
здійснюються у порядку, передбаченому ст.ст. 279-1, 291, 300-1 КУпАП.
Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України,
від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або
її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей про
іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із
законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, що зберігаються
до виконання або скасування зазначеної постанови.
Стаття 279-6. Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті,
зафіксоване в автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі,
зареєстрованому за межами України
У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами України,
інформація про вчинене адміністративне правопорушення, передбачене ч.
2 статті 132-1 КУпАП, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься
уповноваженою на те посадовою особою центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на
наземному транспорті, до відповідних електронних реєстрів Міністерства
внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.
Відповідні органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України
за запитом уповноваженої на те посадової особи центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань
безпеки на наземному транспорті, у письмовій або електронній формі (у тому
числі за умови ідентифікації такої посадової особи за допомогою електронного
цифрового підпису) зобов’язані надавати відомості про особу, яка ввезла
транспортний засіб на територію України, з обов’язковим дотриманням Закону
України "Про захист персональних даних".
Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії
постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у
сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному
режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України, а
якщо транспортний засіб ввезено на територію України громадянином
(резидентом) України - розгляд відповідних справ та притягнення до
адміністративної відповідальності здійснюються у порядку, передбаченому цим
Кодексом.
Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від
виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її
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оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей про іноземців та
осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством
України не дозволяється в’їзд в Україну, що зберігаються до виконання або
скасування зазначеної постанови.
3. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Постанова по справі про адміністративне правопорушення (гл. 23 КУпАП)
За результатами заслуховування виноситься одна з таких постанов: 1) про
накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу,
передбачених ст. 24-1 КУпАП (заходи впливу, що застосовуються до
неповнолітніх); 3) про закриття справи.
Зміст постанови (ст. 256 КУпАП):
- У постанові зазначаються: найменування органу (посадової особи), який
виніс постанову, дата розгляду справи, відомості про особу, щодо якої вона
розглядалася, викладаються обставини, встановлені під час розгляду справи,
зазначаються нормативний акт (стаття КУпАП), який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення, та прийняте по
справі рішення.
- В разі необхідності в постанові відображається рішення про
відшкодування винним майнової шкоди, а також вирішення питання щодо
вилучених речей і документів.
- Будь-яка постанова повинна містити вказівку на порядок і строк її
оскарження.
- Якщо справа розглядається одноособово посадовою особою, вона
повинна бути нею підписана.
- Постанова колегіального органу (рішення виконкому) приймається
простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні і підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
Оголошення постанови і вручення її копії (ст. 285 КпАП)
- Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
- Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі,
щодо якої її винесено.
- Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому
на його прохання.
- Копія постанови вручається під розписку.
- У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна
відмітка у справі.
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- У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови
вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.
- Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи
чи організації для вирішення питання про притягнення особи до
дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
виконання функцій держави, а також усунення причин та умов, що сприяли
вчиненню цього правопорушення.
- Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з
питань видачі документів дозвільного характеру у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної
влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із
законом.
Постанова у справі про адміністративне правопорушення повинна
містити: найменування органу (посадової особи), що винесла постанову; дату
розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
викладення обставин, встановлених під час розгляду справи; посилання на
нормативний акт, що передбачає відповідальність за дане адміністративне
правопорушення; прийняте у справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові у справі вказується розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і
строк її відшкодування.
Постанова у справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі
та документи, а також вказівки про порядок і строк її оскарження. Постанова
колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів
колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується
посадовою особою, що розглядала справу, а постанова колегіального органу —
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
Постанова виконавчого комітету селищної, сільської ради по справі про
адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.
На заключному етапі стадії розгляду справи здійснюються такі дії:
постанова (оголошується одразу після закінчення розгляду справи) доводиться
до відома суб'єктів провадження, що мають особистий інтерес у справі, а також
до відома осіб або організацій, яким вона адресована. Про прийняте рішення
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повідомляється адміністрації або громадській організації за місцем роботи,
навчання або проживання винуватця, вносяться пропозиції щодо ліквідації
причин та умов правопорушень.
Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі,
у справі якої вона винесена. За проханням потерпілому теж має бути видана
така копія.

