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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Як свідчить узагальнення інформації про безпеку 

дорожнього руху, в Україні у 2015 році трапилось 25365 ДТП з потерпілими, в 
яких загинуло 3970 та отримало травми різного ступеня тяжкості 31467 осіб. 
Якщо співвіднести кількість ДТП з потерпілими на 100 тис. населення, то цей 
показник у нашій державі в декілька разів перевищує аналогічні показники у 
країнах Західної Європи.  

Серед органів публічної адміністрації МВС України є головним 
суб’єктом забезпечення безпеки дорожнього руху. Даний державний орган для 
виконання покладених на нього обов’язків щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху наділений повноваженнями здійснення як юрисдикційної, 
так і неюрисдикційної діяльності, результатом якої є прийняття працівниками 
МВС України певних рішень, які оформлюються у вигляді адміністративних 
актів. 

Так, після ліквідації Державної автомобільної інспекції функції з 
забезпечення безпеки дорожнього руху увібрала в себе Національна поліція, 
зокрема її структурний підрозділ – патрульна поліція. Але це стосується в 
основному юрисдикційної частини забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Поки що не зрозуміло, яким чином будуть виконуватись інші функції 
колишньої Державної автомобільної інспекції, зокрема щодо організації 
дорожнього руху, нагляду за перевезенням небезпечних, великовагових та 
великогабаритних вантажів, надання реєстраційно-транспортних та 
екзаменаційно-транспортних послуг тощо. Крім того, потребує вдосконалення 
нормативно-правова основа діяльності МВС України щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Досі чинною є частина нормативно-правових актів, 
що регламентували діяльність Державної автомобільної інспекції МВС, 
відсутня чітка правова регламентація Національної поліції щодо виконання 
функцій із забезпечення безпеки дорожнього руху. Все це зумовлює 
необхідність дослідження правової природи, сутності та процедури прийняття 
і реалізації адміністративних актів МВС у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці 
В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, О. М. Бандурки, О. О. Бандурки, 
Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, 
I. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, Л. В. Коваля, 
М. В. Корнієнка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 
О. В. Кузьменко, М. В. Лошицького, Н. П. Матюхіної, Р. С. Мельника, 
Т. П. Мінки, Р. В. Миронюка, О. І. Миколенка, С. В. Пєткова, 
Д. В. Приймаченка, О. П. Рябченко, С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука, 
С. В. Тихомирова, Х. П. Ярмакі та ін. Проблеми забезпечення безпеки 
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дорожнього руху досліджували такі вчені, як М. Ю. Веселов, А. В. Гаркуша, 
В. В. Гаркуша, Г. В. Галімшина, В. А. Головко, А. О. Граділь, С. М. Гусаров, 
Т. О. Гуржій, С. В. Гізімчук, Г. К. Голубєва, В. С. Гуславський, В. В. Доненко, 
Д. С. Денисюк, М. М. Долгополова, М. А. Микитюк, О. Л. Міленін, 
В. В. Новіков, О. В. Пефтієв, А. М. Подоляка, В. Й. Развадовський, 
А. Є. Рубан, О. Ю. Салманова, А. О. Собакарь, В. В. Степаненко, 
М. М. Стоцька, Я. І. Хом’як та ін.  

Водночас, незважаючи на досить глибоке дослідження окремих аспектів 
забезпечення безпеки дорожнього руху, питанням видання адміністративних 
актів МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху присвячено 
недостатньо уваги. 

Таким чином, недостатнє розроблення даної проблематики на 
теоретичному рівні, недосконалість чинного законодавства в цій сфері 
свідчить про актуальність даної теми дисертації, а також про необхідність 
проведення окремого комплексного дослідження питань видання 
адміністративних актів МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження підготовлене в межах тематики наукових досліджень МВС 
України (п. 8.6, 8.7 додатку 8 Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 років, затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275) та 
пов’язане з розробкою наукової теми «Актуальні проблеми забезпечення 
безпеки та правопорядку в Україні» (державний реєстраційний номер 
0112U003548), дослідження якої здійснюється в Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ. Її проблематика безпосередньо 
випливає з положень Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 480-р, Плану заходів щодо реалізації 
Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 
2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
21.03.2012 № 140-р. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до 
Глобального плану Організації Об’єднаних Націй на Десятиліття дій з безпеки 
дорожнього руху (2011-2020 роки); Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (додаток ХХХХІ до глави VІІ «Транспорт» розділу V 
«Економічне та галузеве співробітництво») та Угоди про коаліцію 
депутатських фракцій «Європейська Україна» (глава ХІІІ «Інфраструктура і 
транспорт» розділу ІV «Організація і безпека дорожнього руху») від 
27.11.2014; Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
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основі аналізу чинного законодавства України та узагальнення практики його 
застосування визначити поняття, систему та особливості адміністративних 
актів МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і на цій 
основі розробити пропозиції щодо їх вдосконалення.  

Вказана мета обумовлює постановку та вирішення таких задач: 
− сформулювати авторське визначення поняття адміністративного акта 

МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також інших 
понять, які розкривають його зміст; 

− класифікувати адміністративні акти МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху; 

− вивчити правову основу видання адміністративних актів МВС 
України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та надати пропозиції 
щодо її покращення; 

− надати пропозиції щодо покращення здійснення реєстраційно-
транспортних процедур МВС України; 

− встановити зміст та особливості видання адміністративних актів МВС 
України на окремих стадіях екзаменаційно-транспортної процедури; 

− надати пропозиції щодо вдосконалення дозвільних дорожньо-
транспортних процедур МВС України; 

− встановити види адміністративних актів в юрисдикційній діяльності 
МВС України; 

− запропонувати шляхи вдосконалення адміністративних актів МВС 
України у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху; 

− розглянути особливості адміністративних актів МВС України при 
застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та надати 
пропозиції щодо їх вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративної 
діяльності МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Предмет дослідження – адміністративні акти МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалось на 
основі сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового 
пізнання. Так, за допомогою діалектичного методу досліджено сутність 
змісту адміністративних актів МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху як соціально-правового явища в його протиріччях, розвитку 
та змінах. Системний та функціональний методи є базовими у дослідженні 
адміністративних актів за напрямами діяльності МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, а також визначенні компетенції, 
функцій і повноважень вказаного органу щодо видання адміністративних актів 
(1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.2). За допомогою логіко-семантичного методу, а також 
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методів аналізу та синтезу поглиблено понятійний апарат, сформульовано 
дефініції основних категорій в галузі видання МВС України адміністративних 
актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (1.1). Логіко-юридичний 
та спеціально-юридичний методи використано для визначення правової 
природи адміністративних актів, а також правової основи діяльності вказаного 
органу щодо їх видання, проаналізовано як юридичну практику щодо розгляду 
справ про порушення Правил дорожнього руху, так і чинне законодавство у 
сфері безпеки дорожнього руху. Соціологічний та статистичні методи було 
використано при проведенні анкетувань учасників дорожнього руху та 
працівників МВС України, а також при узагальненні дорожньо-транспортної 
аварійності на дорогах України (1.1, 2.1, 3.1).  

Емпіричною базою дослідження є результати опитування 
300 працівників МВС України (ГУНП України в Дніпропетровській, 
Запорізькій, Київській і Львівській областях) та 300 водіїв та інших учасників 
дорожнього руху в м. Дніпро. Розглянуто понад 1000 справ про 
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, 250 оскаржень рішень МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Узагальнено статистичні дані дорожньо-транспортної 
аварійності в Україні, проаналізовано нормативно-правові акти, що 
регламентують діяльність МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, а також наукові дослідження в цій сфері. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є однією з перших в Україні комплексних монографічних праць, 
присвячених адміністративним актам МВС України. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано низку положень, що характеризуються науковою 
новизною й мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема: 

уперше: 
− сформульовано авторське визначення поняття адміністративного акта 

МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, під яким 
пропонується розуміти прийняті та оформлені у відповідні процесуальні 
документи або конклюдентні управлінські рішення посадових осіб МВС 
України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за результатами 
розгляду звернень громадян, під час виявлення правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, що встановлюють, змінюють чи припиняють 
адміністративно-правові відносини або направлені на організацію несення 
служби, встановлення, зміни чи припинення адміністративно-правового 
статусу працівника МВС України; 

− визначено критерії класифікації адміністративних актів МВС України 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: за сферою застосування; за 
юридичними властивостями; за юридичними наслідками; за формою видання; 
за тривалістю здійснення; 
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− запропоновано прийняти Закон України «Про дозвільну діяльність у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», в якому встановити види 
дозвільних документів, порядок видачі дозволів, погоджень на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг та інші питання 
дозвільного характеру в даній сфері. Крім цього, запропоновано прийняти 
настанову про діяльність Національної поліції щодо організації дорожнього 
руху для конкретизації повноважень поліції в даній сфері; 

удосконалено: 
− підстави для огляду транспортного засобу – в разі наявності достатніх 

підстав вважати, що водій транспортного засобу або пасажири причетні до 
вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення та в 
транспортному засобі можуть бути знаряддя кримінального чи 
адміністративного правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті 
його вчинення, або майна, обмеженого чи забороненого в обігу. Дані підстави 
запропоновано закріпити в статті 23 Закону України «Про Національну 
поліцію», доповнивши її пунктом 13-1. Порядок проведення самого огляду 
транспортного засобу запропоновано закріпити в КУпАП, доповнивши його 
статтею 264-1; 

− зміст та особливості процесуальних й організаційних дій працівників 
МВС України щодо видання адміністративних актів на окремих стадіях 
екзаменаційно-транспортної процедури, зокрема: порушення екзаменаційно-
транспортної справи; підготовка до прийому кваліфікаційних іспитів; прийом 
кваліфікаційних іспитів та визначення їх результатів; прийняття 
адміністративного акта щодо надання права керування транспортними 
засобами відповідної категорії або відмови в наданні такого права; оскарження 
відмови в допуску до кваліфікаційного іспиту та відмови у видачі посвідчення 
водія за результатами проведення іспиту; 

− систему використання штрафних балів з метою профілактичного 
впливу на водіїв, які систематично допускають порушення правил дорожнього 
рух. Запропоновано систему списання штрафних балів не тільки за 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі, а й за деякі інші правопорушення, зафіксовані не в 
автоматичному режимі. Відповідно до запропонованої системи передбачається 
приведення основних видів порушень правил дорожнього руху до єдиної 
шкали суспільної небезпеки і нарахування за скоєні правопорушення, крім 
адміністративних стягнень, віртуальних штрафних балів, що тягне за собою 
додаткові санкції, такі як тимчасове позбавлення права керування 
транспортним засобом, покладання обов'язку пройти додатковий курс 
вивчення Правил дорожнього руху та скласти відповідний іспит; 

− з метою вдосконалення правового регулювання діяльності МВС 
України щодо видання адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху запропоновано внесення змін і доповнень до законів України 
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«Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, наказу МВС України від 07.12.2009 № 515 
«Про затвердження Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання 
права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія»; 

дістало подальшого розвитку: 
- процедура реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу шляхом 

запровадження видачі на транспортний засіб додатку до свідоцтва про його 
реєстрацію, в якому містилася б інформація про його власника, що дозволило 
б при перереєстрації транспортного засобу змінювати тільки вказаний 
документ; 

- класифікація адміністративних актів в адміністративно-
юрисдикційній діяльності МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху,  зокрема виділено такі їх види: адміністративні акти у 
справах про адміністративні правопорушення; адміністративні акти, що 
видаються при застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення; адміністративні акти, що видаються при 
розгляді скарг на дії чи бездіяльність працівників МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- шляхи вдосконалення адміністративних актів МВС України у справах 
про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, такі як 
обґрунтування пропозиції запровадження спрощеного провадження у справах 
про адміністративні правопорушення за незначні порушення Правил 
дорожнього руху України, санкція яких передбачає попередження або штраф 
тільки у випадку погодження правопорушника з вчиненим правопорушенням 
та санкцією, яка на нього накладається. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
тому, що окремі його положення використано у: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальшої розробки 
проблематики адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху (акт впровадження Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 16.09.2014); 

− правотворчій діяльності – для внесення змін до законодавчих актів, 
що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності Верховної Ради України від 29.05.2014 № 04-20/12-282); 

− правозастосовній сфері – для вдосконалення діяльності працівників 
МВС України щодо видання адміністративних актів у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху. За результатами дослідження підготовлено 
методичні рекомендації «Прийняття адміністративних актів в юрисдикційній 
діяльності МВС України» (акт впровадження ГУ МВС України в 
Дніпропетровській області від 30.09.2014 № 14/13138); 

− навчальному процесі – для вдосконалення навчально-методичного 
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забезпечення дисциплін «Адміністративна діяльність національної поліції», 
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції», 
«Організація діяльності Національної поліції щодо забезпечення публічної 
безпеки і порядку» (акт впровадження Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 16.09.2014 № 19/14). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 
оприлюднювалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: «Актуальні питання та проблеми правового регулювання 
суспільних відносин» (Дніпропетровськ, 2013), «Проблеми та стан дотримання 
захисту прав людини в Україні» (Львів, 2013), «Безпека дорожнього руху: 
правові та організаційні аспекти» (Донецьк, 2013), «Актуальні проблеми 
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки» 
(Дніпропетровськ, 2014). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
шести наукових статтях, опублікованих у фахових юридичних виданнях 
України, та чотирьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 
скорочень, вступу, трьох розділів, поділених на вісім підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 204 сторінки, з яких основного тексту – 151 сторінка; список 
використаних джерел налічує 180 найменувань і займає 23 сторінки; додатки 
викладено на 30-и сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету, задачі, 
об’єкт і предмет дослідження, використані методи, нормативну й емпіричну 
базу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних 
результатів і наведено дані щодо їхньої апробації. 

Розділ 1 «Поняття, система та правова основа адміністративних 
актів МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
складається з трьох підрозділів, в яких аналізується сучасний стан науково-
правового забезпечення адміністративних актів МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Підрозділ 1.1 «Поняття адміністративних актів МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху та їх місце в системі актів органів 
публічної адміністрації» присвячено розкриттю основоположних категорій, 
що визначають сутність адміністративних актів МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху та їх місце серед актів органів 
публічної адміністрації. 

Визначено, що адміністративні акти МВС України у сфері забезпечення 
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безпеки дорожнього руху слід розглядати в системі адміністративних актів 
органів публічної адміністрації, оскільки вони є невід’ємною її частиною. 
Проведено порівняльний аналіз понять «адміністративний акт», «акт 
управління» та «управлінське рішення». Сутність та зміст адміністративного 
акта органу публічної адміністрації розглянуто як дію та як правовий акт. 

Встановлено види адміністративних актів органів публічної 
адміністрації шляхом класифікації їх за критеріями: юридичної природи; 
юридичних наслідків; юридичної форми вираження; сфери дії; порядком 
прийняття; пов’язаності адресатів із суб'єктом видання актів; форми 
волевиявлення; моменту початку дії; обсягу повноважень суб'єкта видання 
акту. 

На основі цього визначено поняття адміністративного акта МВС України 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, під яким запропоновано 
розуміти прийняті та оформлені у відповідні процесуальні документи або 
конклюдентні управлінські рішення посадових осіб МВС України за 
результатами розгляду звернень громадян, під час виявлення правопорушень у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, що встановлюють, змінюють чи припиняють адміністративно-правові 
відносини або направлені на організацію несення служби, встановлення, зміни 
чи припинення адміністративно-правового статусу працівника МВС України. 

У підрозділі 1.2 «Система адміністративних актів МВС України у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» розглянуто сутність та систему 
адміністративних актів МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху як різновиду правової форми виконавчо-розпорядчої 
діяльності МВС, встановлено ознаки та властивості адміністративних актів 
МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, головними з 
яких є односторонність, державно-владний та розпорядчий характер, а також 
те, що вони тягнуть за собою певні юридичні наслідки. 

Визначено теоретичну та практичну значущість знання системи 
адміністративних актів, що обумовлена, в першу чергу, потребою підвищення 
професійних управлінських знань працівників МВС України у внутрішньо-
системних адміністративних відносинах – з одного боку, та працівників цих 
органів як представників влади – з іншого.  

Систему адміністративних актів МВС України у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху представлено через її структуру – внутрішній поділ 
на основні групи (види) актів, що перебувають у взаємному зв’язку. При 
цьому виділено такі критерії класифікації: 1) за сферою застосування – на 
внутрішні (організаційні) та зовнішні; 2) за юридичними властивостями – на 
індивідуальні та нормативні; 3) за юридичними наслідками – на ті, що: 
зобов’язують; забороняють; уповноважують; містять відмови; 4) за формою 
видання – на письмові, усні та конклюдентні; 5) за тривалістю здійснення 
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(реалізації) – розраховані на певний період часу, строк дії яких заздалегідь не 
встановлюється, та такі, що припиняють свою дію в міру їх виконання. 

У підрозділі 1.3 «Правова основа діяльності МВС щодо видання 
адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
проаналізовано нормативно-правові акти, що визначають повноваження МВС 
України щодо прийняття та виконання адміністративних актів у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, та надано пропозиції щодо їх 
вдосконалення. 

Встановлено, що повноваження МВС України у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, передбачені Законом України «Про дорожній рух», 
є значно ширші, ніж в Законі України «Про Національну поліцію». 
Враховуючи відсутність необхідності дублювання повноважень в 
нормативних актах, які є рівними за юридичною силою, запропоновано в 
Законі України «Про Національну поліцію» перелічити основні повноваження 
працівників поліції щодо здійснення дозвільної діяльності у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху із зазначенням, що інші повноваження 
поліції в цій сфері передбачені в Законі України «Про дорожній рух». 

З метою реалізації завдань законодавства про адміністративні 
правопорушення, вдосконалення реагування поліції на адміністративні 
правопорушення та вжиття відповідних заходів запропоновано наділити 
Національну поліцію повноваженнями виносити усні попередження особам, 
які допустили малозначні адміністративні порушення. 

Для усунення прогалин у законодавстві та вдосконалення діяльності 
МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху запропоновано 
скасувати нині чинні нормативно-правові акти, що регламентували діяльність 
колишньої Державної автомобільної інспекції, та на їх основі прийняти 
нормативно-правові акти, що визначали б діяльність Національної поліції у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Розділ 2 «Адміністративні акти в процедурній діяльності МВС 
України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» складається з 
трьох підрозділів і присвячений розгляду особливостей прийняття та 
застосування адміністративних актів в сервісній діяльності МВС України, а 
саме в реєстраційно-транспортних процедурах, в екзаменаційно-транспортних 
процедурах та в дозвільних дорожньо-транспортних процедурах. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративні акти МВС України в реєстраційно-
транспортних процедурах» розглянуто адміністративні акти МВС України в 
реєстраційно-транспортних процедурах шляхом встановлення поняття 
процедури в адміністративному праві, співвідношення її з адміністративним 
процесом, а також видів процедурної діяльності МВС України щодо видання 
адміністративних актів. 

Надано класифікацію адміністративних актів МВС України в 
реєстраційно-транспортних процедурах: за результатами розгляду заяв щодо 
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реєстрації транспортних засобів, зміни реєстраційних даних на транспортні 
засоби; зняття транспортних засобів з реєстраційного обліку; видачі 
реєстраційних знаків «Транзит»; видачі дублікатів реєстраційних документів 
на транспортні засоби; видачі реєстраційних знаків на транспортні засоби. 

Виділено такі стадії проваджень процедурної діяльності посадових осіб 
сервісних центрів щодо прийняття конкретного реєстраційно-транспортного 
акта: порушення реєстраційно-транспортної справи; розгляд реєстраційно-
транспортної справи та підготовка прийняття адміністративного акта; 
прийняття адміністративного акта за результатами розгляду реєстраційно-
транспортної справи; оскарження адміністративного акта за результатами 
розгляду реєстраційно-транспортної справи. 

Запропоновано спростити процедуру реєстрації транспортного засобу 
шляхом запровадження видачі на транспортний засіб додатку до свідоцтва про 
його реєстрацію, в якому б містилась інформація про його власника, що 
дозволило б, в разі перереєстрації транспортного засобу, змінювати тільки 
додаток до свідоцтва. Саме ж свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
та державний номерний знак на транспортний засіб залишались би 
незмінними.  

У підрозділі 2.2 «Адміністративні акти МВС України в екзаменаційно-
транспортних процедурах» сформульовано поняття процедури видання 
працівниками сервісних центрів МВС України адміністративних актів в 
екзаменаційно-транспортній справі, під яким запропоновано розуміти 
урегульований нормами адміністративного права порядок діяльності 
працівників сервісних центрів МВС України щодо розгляду звернення особи з 
заявою про допуск її до кваліфікаційного іспиту зі знань Правил дорожнього 
руху України та практичного вміння керувати транспортними засобами 
відповідної категорії, прийняття рішення про допуск та проведення такого 
іспиту, прийняття адміністративного акта за результатами проведення 
кваліфікаційного іспиту щодо надання особі права на керування 
транспортними засобами відповідної категорії або відмову в наданні такого 
права. 

За результатами аналізу стадій екзаменаційно-транспортної процедури 
запропоновано внесення змін до наказу МВС України від 07.12.2009 № 515 
«Про затвердження Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання 
права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» в 
частині регламентації дій працівників сервісного центру щодо перевірки 
необхідних документів у кандидата до іспитів на право керування 
транспортним засобом, а також встановлення строків перевірки, підстав для 
відмови у видачі або обміні посвідчення водія. 

З метою об’єктивної оцінки результатів проведення іспитів на 
отримання права керування транспортними засобами відповідної категорії 
запропоновано запровадити індивідуальний акт результатів оцінювання 
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кандидатів на отримання права керування транспортним засобом, в якому 
передбачити оцінки як теоретичних, так і практичних вправ з відповідним їх 
обґрунтуванням, а також критерії оцінювання, загальний висновок про 
отримання посвідчення водія. Також запропоновано передбачити обов’язок 
екзаменатора ознайомлювати та надавати під підпис кандидату індивідуальний 
акт, що надасть йому можливість знати про свої результати та оскаржити їх у 
разі необхідності.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративні акти МВС України в дозвільних 
дорожньо-транспортних процедурах» розглянуто особливості видання 
адміністративних актів МВС України щодо погодження проектів на 
будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів та інших споруд у межах відведення автомобільних 
доріг або ліній міських вулиць і доріг; проекти конструкцій транспортних 
засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху та інших питань дозвільного характеру, що стосуються забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 

Запропоновано поняття дозвільної дорожньо-транспортної процедури як 
урегульовану нормами права діяльність МВС України щодо розгляду 
індивідуальних юридичних справ дозвільного характеру та видання 
адміністративного акта у вигляді спеціального дозволу на здійснення певних 
дій у сфері дорожнього руху.  

З метою забезпечення реалізації прав громадян щодо отримання дозволів 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та вдосконалення діяльності 
МВС України щодо видання адміністративних актів в дозвільних дорожньо-
транспортних процедурах запропоновано прийняти Закон України «Про 
дозвільну діяльність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», в якому 
встановити види дозвільних документів, порядок видачі дозволів, згод та 
погоджень на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
автомобільних доріг та інші питання дозвільного характеру в даній сфері. Крім 
цього, запропоновано прийняти настанову про діяльність Національної поліції 
щодо організації дорожнього руху, яку затвердити Постановою Кабінету 
Міністрів України. 

Розділ 3 «Адміністративні акти МВС України у справах про 
адміністративні порушення у сфері безпеки дорожнього руху» складається 
з двох підрозділів і присвячений розгляду особливостей прийняття та 
застосування працівниками МВС України адміністративних актів у справах 
про адміністративні правопорушення, а також при застосуванні заходів 
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

У підрозділі 3.1 «Зміст та особливості прийняття адміністративних 
актів МВС України у справах про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху» встановлено особливості прийняття та застосування 
адміністративних актів МВС України на кожній зі стадій у справах про 
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адміністративні правопорушення: 1) порушення справи про адміністративне 
правопорушення – конклюдентні дії у вигляді подання сигналу поліцейським 
про зупинку транспортного засобу, складення протоколу про адміністративне 
правопорушення (якщо розгляд справи входить до компетенції суду); 2) 
розгляд справи про адміністративне правопорушення – постанова у справі про 
адміністративне правопорушення; 3) оскарження рішення у справі про 
адміністративне правопорушення – мотивований висновок про результати 
розгляду звернення громадян (висновок службової перевірки), висновок 
службового розслідування, в разі якщо таке проводилось, відповідь за 
результатами розгляду звернення громадянина за підписом керівника органу, 
до якого було подано звернення, або його заступника; довідка про надання 
усної відповіді, в разі якщо така надавалась.  

Обґрунтовано спрощене провадження у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху здійснювати тільки в тому 
випадку, коли особа погоджується із вчиненим правопорушенням та 
стягненням, що на неї накладається. В іншому випадку поліцейський повинен 
скласти протокол про адміністративне правопорушення та здійснити всі 
вимоги, що висуваються чинним КУпАП до провадження у справах про 
адміністративне правопорушення. 

Запропоновано систему списання штрафних балів не тільки за 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі, а й за деякі інші правопорушення, зафіксовані не в 
автоматичному режимі. Запропоновано поряд з основним стягненням за 
порушення правил дорожнього руху нараховувати віртуальні штрафні бали, 
перевищення ліміту яких передбачає додаткові юридичні наслідки. 

У підрозділі 3.2 «Зміст та особливості прийняття адміністративних 
актів МВС України при застосуванні заходів забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього 
руху» розглянуто особливості видання адміністративних актів поліцією при 
застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а саме тимчасового 
вилучення посвідчення водія, тимчасового затримання транспортного засобу, 
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд їх на 
стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо 
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 
швидкість реакції. 

Встановлено види адміністративних актів, що видаються поліцією при 
застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: 1) запис у протоколі про 
адміністративне правопорушення про тимчасове вилучення посвідчення водія 
та видачу тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом; 
2) запис у протоколі про адміністративне правопорушення про тимчасове 
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затримання транспортного засобу, акт огляду та тимчасового затримання 
транспортного засобу, письмове повідомлення про тимчасове затримання 
транспортного засобу.  

Запропоновано закріпити всі підстави для огляду транспортного засобу в 
статті 23 Законі України «Про Національну поліцію», доповнивши її пунктом 
13-1 такого змісту: «проводити огляд транспортного засобу лише в разі 
наявності достатніх підстав вважати, що водій транспортного засобу або 
пасажири причетні до вчинення кримінального чи адміністративного 
правопорушення та в транспортному засобі можуть бути знаряддя 
кримінального чи адміністративного правопорушення, або майна, яке було 
здобуте у результаті його вчинення, або майна, обмеженого чи забороненого в 
обігу». Порядок проведення самого огляду запропоновано викласти в КУпАП, 
доповнивши його статтею 264-1 КУпАП. 

Обґрунтовано необхідність запровадження адміністративної 
відповідальності за ненадання можливості поліцейському при виконанні 
службових обов’язків перевіряти номери складових частин транспортного 
засобу. Для цього запропоновано внести зміни до статті 122-2 КУпАП.  

У зв’язку з тим, що відсторонення водія від керування транспортним 
засобом відповідно до вимог КУпАП передбачається лише у разі керування 
водієм транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 
увагу та швидкість реакції, але фактично такий захід забезпечення 
провадження здійснюється й у випадках тимчасового затримання 
транспортного засобу, запропоновано внести відповідні зміни до частини 1 
статті 265-2 КУпАП. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 
У висновках дисертації наведено узагальнення дослідницької роботи, а 

також отримані особисто автором нові науково обґрунтовані результати в 
якісних і кількісних показниках, які в сукупності вирішують конкретне 
наукове завдання щодо розроблення пропозицій, спрямованих на 
вдосконалення видання адміністративних актів МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху. Значущість отриманих результатів для 
адміністративно-правової науки підтверджується актами впровадження. 

На основі систематизації отриманих результатів сформульовано низку 
підсумкових узагальнень, які конкретизовано в таких висновках. 

1. Визначено поняття адміністративного акта МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, під яким пропонується розуміти 
прийняті та оформлені у відповідні процесуальні документи або конклюдентні 
управлінські рішення посадових осіб МВС України за результатами розгляду 
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звернень громадян під час виявлення правопорушень у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, що встановлюють, змінюють чи припиняють 
адміністративно-правові відносини або направлені на організацію несення 
служби, встановлення, зміни чи припинення адміністративно-правового 
статусу працівника МВС України. 

2. Адміністративні акти МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху класифіковано за такими критеріями: за сферою 
застосування: на внутрішні (організаційні) та зовнішні; за юридичними 
властивостями: на індивідуальні та нормативні; за юридичними наслідками: на 
зобов’язуючі, забороняючі, правоуповноважуючі та такі, що містять відмови; 
за формою видання: на письмові, усні та конклюдентні; за тривалістю 
здійснення (реалізації): на строкові та безстрокові. 

3. Вивчено правову основу видання адміністративних актів МВС 
України та надано пропозиції щодо її покращення, а саме в частині: 
закріплення в Законі України «Про Національну поліцію» основних 
повноважень поліції щодо здійснення дозвільної діяльності у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху; запровадження спрощеного 
провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху тільки в тих випадках, коли особа погоджується з вчиненим 
правопорушенням та стягненням, що на неї накладається; встановлення 
адміністративної відповідальності за ненадання можливості поліцейському 
при виконанні службових обов’язків перевіряти номери вузлів та агрегатів 
транспортного засобу; вдосконалення діяльності МВС України щодо порядку 
приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами; 
вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху; запровадження системи нарахування штрафних балів за 
порушення деяких порушень Правил дорожнього руху. 

4. Запропоновано спростити процедуру реєстрації транспортного засобу 
шляхом запровадження видачі на транспортний засіб додатку до свідоцтва про 
його реєстрацію, в якому б містилась інформація про його власника, що 
дозволило б, у разі перереєстрації транспортного засобу, змінювати тільки 
додаток до свідоцтва. Саме ж свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
та державний номерний знак на транспортний засіб залишались би 
незмінними. 

5. Встановлено зміст та особливості видання адміністративних актів 
МВС України на таких стадіях екзаменаційно-транспортної процедури: 
порушення екзаменаційно-транспортної справи; підготовка до прийому 
кваліфікаційних іспитів; прийом кваліфікаційних іспитів та визначення їх 
результатів; прийняття адміністративного акту щодо надання права керування 
транспортними засобами відповідної категорії або відмови в наданні права 
керування транспортними засобами; оскарження відмови в допуску до 
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кваліфікаційного іспиту та відмови у видачі посвідчення водія за результатами 
проведення іспиту. 

6. Надано пропозиції щодо вдосконалення дозвільних дорожньо-
транспортних процедур МВС України, а саме: запропоновано прийняти Закон 
України «Про дозвільну діяльність у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху», в якому встановити види дозвільних документів, порядок видачі 
дозволів, згод та погоджень на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання автомобільних доріг та інші питання дозвільного характеру в даній 
сфері. Крім цього, для визначення повноважень працівників МВС України в 
частині забезпечення організації дорожнього руху запропоновано прийняти 
настанову про діяльність Національної поліції щодо організації дорожнього 
руху з такими орієнтовними розділами: 1. Загальні положення; 2. Здійснення 
наглядових функцій поліції щодо організації дорожнього руху; 3. Здійснення 
дозвільних функцій поліції у сфері організації дорожнього руху; 
4. Вдосконалення організації дорожнього руху; 5. Типові посадові обов’язки 
керівного та підлеглого складу служби організації дорожнього руху; 
6. Додатки. 

7. Встановлено види адміністративних актів в юрисдикційній діяльності 
МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: 
1) адміністративні акти у справах про адміністративні правопорушення: 
протокол про адміністративне правопорушення, постанова у справі про 
адміністративне правопорушення; 2) адміністративні акти, що видаються при 
застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення: акт тимчасового вилучення посвідчення водія та видачі 
тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом, акт огляду та 
тимчасового затримання транспортного засобу, акт про відсторонення водія 
від керування транспортним засобом; 3) адміністративні акти, що видаються 
при розгляді скарг на дії чи бездіяльність працівників МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху: мотивований висновок про результати 
розгляду звернення громадян (висновок службової перевірки), висновок 
службового розслідування в разі, якщо таке проводилось, відповідь за 
результатами розгляду звернення громадянина за підписом керівника органу 
до якого було подано звернення або його заступника; довідка про надання 
усної відповіді в разі, якщо така надавалась. 

8. Надано характеристику адміністративним актам МВС України у 
справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього 
руху: виділено обов’язкові адміністративні акти МВС України – протокол про 
адміністративне правопорушення та постанова у справі про адміністративне 
правопорушення, а також альтернативні адміністративні акти, що 
приймаються на стадії оскаржень рішень МВС України – мотивований 
висновок про результати розгляду звернення громадян (висновок службової 
перевірки), висновок службового розслідування та відповідь за результатами 
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розгляду звернення громадянина, довідка про надання усної відповіді. 
Запропоновано внесення змін до ч. 2 ст. 283 КУпАП в частині закріплення 
обов’язку обґрунтування призначеного стягнення в постанові у справі про 
адміністративне правопорушення. 

9. Розглянуто особливості порядку видання адміністративних актів МВС 
України при застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення та надано пропозиції щодо їх вдосконалення 
в частині встановлення підстав та порядку проведення огляду транспортних 
засобів – запропоновано доповнити статтю 23 Закону України «Про 
Національну поліцію» пунктом 13-1 в такій редакції: проводити огляд 
транспортного засобу лише в разі наявності достатніх підстав вважати, що 
водій транспортного засобу або пасажири причетні до вчинення 
кримінального чи адміністративного правопорушення та в транспортному 
засобі можуть бути знаряддя кримінального чи адміністративного 
правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, або 
майна обмеженого чи забороненого в обігу. 

Порядок проведення самого огляду транспортного засобу запропоновано 
закріпити в ст. 264-1 КУпАП, виклавши її в такій редакції: 

«Стаття 264-1. Огляд транспортного засобу. 
Огляд транспортного засобу може провадитись уповноваженими на те 

посадовими особами Служби безпеки України, Національної поліції, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої 
охорони, митниці і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо 
передбачених законами України, – також й інших органів.  

Огляд транспортного засобу проводиться в присутності двох понятих за 
наявності достатніх підстав вважати, що водій транспортного засобу або 
пасажири причетні до вчинення кримінального чи адміністративного 
правопорушення та в транспортному засобі можуть бути знаряддя 
кримінального чи адміністративного правопорушення, або майна, яке було 
здобуте у результаті його вчинення, або майна, обмеженого чи забороненого в 
обігу.  

Про огляд транспортного засобу складається протокол, копія якого 
надається власникові транспортного засобу або особі, яка керує ним». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Скоров О. І. Адміністративні акти Міністерства внутрішніх справ у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, Дніпро, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань діяльності 
МВС України щодо видання адміністративних актів у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху. У роботі розглянуто місце адміністративних актів 
МВС України в системі адміністративних актів органів публічної 
адміністрації. Запропоновано визначення адміністративних актів МВС 
України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розглянуто їх систему 
та виділено критерії класифікації. Проаналізовано нормативно-правові акти, 
що визначають повноваження МВС України щодо прийняття та виконання 
адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та 
надано пропозиції щодо її покращення. 

Розглянуто адміністративні акти МВС України в реєстраційно-
транспортних процедурах, надано пропозиції щодо спрощення процедури 
реєстрації транспортного засобу. Сформульовано поняття процедури видання 
працівниками МВС України адміністративних актів в екзаменаційно-
транспортній справі, виділено стадії екзаменаційно-транспортної процедури. 

З’ясовано особливості адміністративних актів в адміністративно-
юрисдикційній діяльності МВС України у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Обґрунтовано запровадження спрощеного провадження у 
справах про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього 
руху тільки в тому випадку, коли особа погоджується з вчиненим 
правопорушенням та стягненням, що на неї накладається. Встановлено види 
адміністративних актів при застосуванні поліцією заходів забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху.  

Ключові слова: адміністративний акт, МВС України, безпека 
дорожнього руху, процедурна діяльність МВС України, юрисдикційна 
діяльність МВС України. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
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право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел, Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов 
деятельности МВД Украины относительно принятия административных актов 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В работе 
рассмотрены место административных актов МВД Украины в системе 
административных актов органов публичной администрации. Определено 
понятие административных актов МВД Украины в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, рассмотрена их система и выделены 
критерии классификации. Проанализированы нормативно-правовые акты, 
определяющие полномочия МВД Украины относительно принятия и 
выполнения административных актов и предложены меры по ее улучшению, а 
именно в части закрепления основных полномочий полиции по 
осуществлению разрешительной деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения в Законе Украины «О Национальной 
полиции»; внедрения упрощенного производства по делам об 
административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения только в том случае, если лицо согласно с 
правонарушением и санкцией, которая на него накладывается; установление 
административной ответственности за непредоставление возможности 
полицейскому при исполнении служебных обязанностей проверять номера 
узлов и агрегатов транспортного средства; совершенствования деятельности 
МВД Украины относительно порядка приема экзаменов для получения права 
управления транспортными средствами; совершенствования предоставления 
административных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения; усовершенствования системы начисления штрафных баллов. 

Рассмотрены административные акты МВД Украины в регистрационно-
транспортных процедурах, предложены меры по упрощению процедуры 
регистрации транспортного средства. Сформулировано понятие процедуры 
выдачи работниками сервисных центров МВД Украины административных 
актов в экзаменационно-транспортном деле, выделены стадии 
экзаменационно-транспортной процедуры и предложено внесение изменений в 
приказ МВД Украины от 07.12.2009 № 515 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными 
средствами и выдачи удостоверений водителя». 

Рассмотрены особенности административных актов в административно-
юрисдикционной деятельности МВД Украины. Обоснованно введение 
упрощенного производства по делам об административном правонарушении за 
незначительные нарушения Правил дорожного движения Украины, санкция 
которых предусматривает предупреждение или штраф и в случае согласия 
лица с правонарушением и наложенной санкцией. Рассмотрены особенности 
принятия административных актов МВД Украины при применении мер 
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обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в 
сфере безопасности дорожного движения. Установлены виды 
административных актов, которые выдаются работниками МВД Украины при 
применении мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Предложены 
меры по совершенствованию принятия административных актов МВД 
Украины при применении мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в части установления оснований и 
порядка проведения осмотра транспортных средств. 

Ключевые слова: административный акт, МВД Украины, безопасность 
дорожного движения, процедурная деятельность МВД Украины, 
юрисдикционная деятельность МВД Украины. 
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The thesis deals with examination of MIA of Ukraine regarding the issuing of 
administrative acts in the field of road safety. This article examines the place of 
administrative acts Interior Ministry of Ukraine in the administrative acts of public 
administration. The definition of administrative acts Affairs of Ukraine in the field 
of road safety, considered their system and selected classification criteria. Analyzes 
regulations that define the authority of the Interior Ministry of Ukraine on the 
adoption and implementation of administrative acts in the field of road safety and 
provided suggestions for improvement. 

Considered administrative acts Affairs of Ukraine in registration and 
transportation procedures provided suggestions to facilitate the registration of the 
vehicle. The concept of procedures edition staff of MIA of Ukraine in the 
examination of administrative acts, transport case allocated under examination and 
transport procedures. 

The features of administrative acts in administrative and jurisdictional activity 
of the Interior Ministry of Ukraine in the field of road safety. Grounded introduction 
of a simplified procedure in cases of administrative violations in the field of road 
safety only when a person accepts the offense and collection that it is imposed, 
installed types of administrative acts in applying police measures to ensure the 
proceedings on administrative violations in the field traffic safety. 

Keywords: administrative act, the Interior Ministry of Ukraine, road safety, 
procedural activity of the MIA of Ukraine, jurisdictional activities of the MIA of 
Ukraine. 


