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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Перехід від міліції до Національної поліції 

розпочався зі створення нової патрульної поліції. Саме цей підрозділ має 
найбільшу суспільну підтримку та довіру, що є основним критерієм оцінки 
діяльності поліції. Однак цей показник дещо знизився за 2 роки існування 
патрульної поліції. Так, за результатами соціологічного опитування, 
проведеного в межах дисертаційного дослідження, встановлено, що на 
початку створення вказаного підрозділу Національної поліції у 2015 р. йому 
висловлювали довіру близько 60 % наших громадян, а у 2017 р. цей показник 
був меншим 40 %. Одним з факторів зниження суспільної довіри до 
працівників патрульної поліції є недостатність повноважень у працівників 
патрульної поліції, що дозволяє уникати відповідальності правопорушникам. 
На це вказали 83 % опитаних працівників поліції та 21% опитаних громадян. 

Патрульна поліція увібрала в себе функції забезпечення як публічної 
безпеки і порядку, так і безпеки дорожнього руху. Остання становить 
особливий інтерес, оскільки з переходом цієї функції від Державної 
автомобільної інспекції до патрульної поліції Національної поліції 
змінились форми та методи забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Змінився і порядок здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у 
сфері безпеки дорожнього руху. Більшість правопорушень у сфері безпеки 
дорожнього руху розглядаються в прощеному порядку з винесенням 
електронної постанови та можливістю оплатити штраф на місці вчинення 
правопорушення, введено автоматичну фіксацію правопорушень, 
запроваджено новий вид стягнень – штрафні бали тощо. 

Водночас статистичні дані показують, що рівень безпеки дорожнього 
руху в нашій країні суттєво не покращився. За даними МВС, у 2016 році в 
Україні сталося майже 155 тисяч ДТП, з яких понад 25 тисяч – із 
постраждалими особами; протягом 2017 року – майже 117 тисяч ДТП, 
19 тисяч з яких – із постраждалими. Лише за останні два роки у ДТП 
загинуло понад 5,5 тисяч осіб. Велике занепокоєння викликає те, що за 
останній шестирічний період на дорогах України загинуло 1,4 тис. дітей 
віком до 18 років, а дорожньо-транспортні пригоди в Україні є першою за 
поширеністю причиною смерті молоді віком від 15 до 24 років та другою – 
дітей віком від 5 до 14 років.  

Недосконалість законодавства, що регламентує порядок діяльності 
патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху, призводить до того, що 
правопорушники уникають відповідальності, а це призводить до зростання 
кількості й тяжкості правопорушень та, як наслідок, збільшення аварійності 
на дорогах нашої держави. 
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Ці фактори свідчать про необхідність комплексного дослідження 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху, розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства в цій сфері, а також рекомендацій щодо здійснення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху.  

Питанням забезпечення безпеки дорожнього займались такі вчені, як 
М.Ю. Веселов, А.В. Гаркуша, В.В. Гаркуша, Т.О. Гуржій, Г.К. Голубєва, 
А.О. Граділь, Т.О. Гуржій, С.М. Гусаров, М.М. Долгополова, 
О.В. Домашенко, В.В. Доненко, В.В. Єгупенко, Ю.С. Коллер, 
Т.О. Коломоєць, М.А. Микитюк, О.Л. Міленін, В.В. Новіков, А.М. Подоляка, 
В.Й. Развадовський, О.Ю. Салманова, А.О. Собакарь, В.В. Степаненко, 
М.М. Стоцька, Я.І. Хом’як, В.К. Шкарупа, В.М. Шудріков та ін. Але 
дослідження зазначених авторів здійснювались до створення патрульної 
поліції, коли виконання основних функцій у сфері безпеки дорожнього руху 
було покладено на підрозділи Державтоінспекції МВС України. 

Після створення патрульної поліції з 2015 року дослідженню питань у 
сфері безпеки дорожнього руху на монографічному рівні присвячено такі 
роботи: В.М. Сак «Адміністративно-правове регулювання надання послуг 
щодо зберігання тимчасово затриманих ОВС транспортних 
засобів»(м. Київ, 2016); О.М. Кучеренко «Адміністративна відповідальність за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну 
пригоду» (м. Дніпро, 2016); О.І. Скоров «Адміністративні акти Міністерства 
внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (м. Дніпро, 
2016) та ін., але ці праці здебільшого присвячувались або загальним питанням 
у сфері безпеки дорожнього руху, або ж окремим її напрямкам, тоді як 
питання адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху комплексно не досліджувались.  

Таким чином, усі ці обставини свідчать про актуальність теми 
дисертаційного дослідження, її наукову та практичну значущість, а також 
про необхідність комплексного дослідження проблемних питань 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху на монографічному рівні, усунення прогалин, які 
існують у законодавстві щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота відповідає резолюції Генеральної асамблеї ООН від 
02.03.2010 № 64/255 «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в усьому 
світі», Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого 
наказом МВС України від 16.03.2015 № 275 (п. 8.6, 8.7 додатку 8), 
розроблена в межах наукової теми «Актуальні проблеми забезпечення 
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безпеки та правопорядку в Україні» (державний реєстраційний номер 
0112U003548), дослідження якої здійснюється в Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ, та загальнокафедральній темі 
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 
«Адміністративно-правові засади удосконалення діяльності служб і 
підрозділів ОВС», затвердженої 12 лютого 2015 року.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні 
змісту та особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, розробленні 
пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики діяльності 
патрульної поліції в цій сфері на основі передового міжнародного досвіду. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 
задачі: 

− з’ясувати поняття та ознаки безпеки дорожнього руху як об’єкта 
контролю патрульної поліції; 

− запропонувати поняття та визначити функції адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього 
руху; 

− розглянути новели законодавчого регулювання адміністративної 
відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху, надати пропозиції щодо 
його вдосконалення; 

− окреслити проблемні питання правозастосування окремих норм 
КУпАП, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху, надати пропозиції щодо їх вдосконалення; 

− з’ясувати види адміністративно-юрисдикційних актів патрульної 
поліції у сфері безпеки дорожнього руху та запропонувати заходи щодо їх 
вдосконалення; 

− запропонувати заходи, направлені на вдосконалення законодавства 
та практики здійснення поліцією проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; 

− вивчити зарубіжний досвід забезпечення безпеки дорожнього руху, 
діяльності поліції в цій сфері та можливість імплементації його в Україні; 

− запропонувати напрями удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративної 
відповідальності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Предмет дослідження – адміністративно-юрисдикційна діяльність 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

Методи дослідження. При здійсненні дисертаційного дослідження 
використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового 
пізнання. Так, за допомогою діалектичного методу досліджено понятійний 
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апарат адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції, 
ознаки, сутність та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху як соціально-правових 
явищ в їхніх протиріччях, розвитку та змінах (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2). Метод дедукції дозволив сформулювати напрями вдосконалення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху (підрозділ 3.2). За допомогою індуктивного 
методу встановлено практичні проблеми адміністративно-юрисдикційної 
діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього руху та надано 
пропозиції щодо її покращення (підрозділ 2.3). Метод аналізу та синтезу 
дозволив розглянути зарубіжний досвід діяльності поліції та виділити 
основні параметри безпеки дорожнього руху, що впливають на безпеку 
дорожнього руху (підрозділ 3.1). Формально-логічний метод сприяв 
формулюванню класифікацій адміністративних актів, що видаються 
патрульною поліцією під час здійснення адміністративно-юрисдикційної 
діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. За 
допомогою логіко-юридичного методу розроблено практичні рекомендації у 
сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху. Порівняльно-правовий метод використано при 
порівнянні зарубіжного та національного досвіду діяльності поліції у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять нормативно-
правові акти, що регламентують діяльність Національної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху, статистичні дані дорожньо-транспортної 
аварійності в Україні, результати опитування 800 працівників патрульної 
поліції та 300 учасників дорожнього руху, понад 1000 опрацьованих 
протоколів та постанов у справах про адміністративні правопорушення за 
порушення Правил дорожнього руху за період з 2015 по 2017 р. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є однією з перших в Україні комплексних монографічних праць, 
присвячених адміністративно-юрисдикційній діяльності патрульної поліції 
у сфері безпеки дорожнього руху. У роботі сформульовано низку нових 
наукових положень, висновків та пропозицій щодо вдосконалення чинного 
законодавства України у сфері безпеки дорожнього руху та діяльності 
патрульної поліції у цій сфері, а саме: 

уперше: 
запропоновано поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності 

патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, під яким слід розуміти 
врегульовану нормами адміністративного права діяльність патрульної 
поліції щодо виявлення та припинення правопорушень у сфері безпеки 
дорожнього руху, застосування у випадках та на підставах, передбачених 
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законом, заходів забезпечення провадження у справах про адміністративне 
правопорушення, складення протоколу та інших процесуальних документів 
та направлення їх за підвідомчістю або розгляду справи та винесення 
постанови у справі про адміністративне правопорушення за порушення 
правил дорожнього руху, а також розгляд справ за скаргами громадян на 
рішення, дії чи бездіяльність патрульної поліції під час здійснення такої 
діяльності; 

− запропоновано напрямки удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього 
руху, зокрема: 1) посилення контролю за дотриманням учасниками 
дорожнього руху правил дорожнього руху (запропоновано конкретні 
заходи, направлені на підвищення рівня дотримання законодавства в сфері 
безпеки дорожнього руху); 2) збільшення повноважень працівників 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху; 3) запровадження 
ефективної системи штрафних санкцій за порушення Правил дорожнього 
руху; 4) вдосконалення засобів організації дорожнього руху, приведення в 
належний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; 

− запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення правової основи 
та практики застосування заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, такі як: 
1) заборона стягувати кошти за зберігання транспортних засобів протягом 
3 днів тимчасового затримання; 2) можливість звернення до підрозділу 
поліції із заявою про повернення транспортного засобу не тільки його 
власнику, а й особі, яка керує транспортним засобом в момент фіксації 
правопорушення,за умови наявності в даної особи свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу; 3) розширення підстав для тимчасового затримання 
транспортного засобу шляхом доставлення його на спеціальний майданчик 
чи стоянку тощо; 

удосконалено: 
− пропозиції щодо порядку провадження у справах про адміністративні 

правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі, а саме: запропоновано притягувати до 
відповідальності не власника транспортного засобу, а водія – особу, яка 
фактично керувала транспортним засобом в момент фіксації 
правопорушення за допомогою технічного засобу, працюючого в 
автоматичному режимі. Після фіксації правопорушення транспортний засіб 
підлягає зупиненню поліцейським, а в разі неможливості цього зробити 
обов’язок встановлення особи правопорушника покладається на 
відповідний підрозділ Національної поліції; 

− пропозиції щодо порядку огляду на стан сп’яніння, а саме: 1) 
внесення змін до п. 2.5 Правил дорожнього руху України щодо обов’язків 
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водія; 2) запровадження спеціально обладнаних пересувних пунктів 
(автомобілів), що належать закладам охорони здоров’я і відповідають 
установленим МОЗ вимогам, які використовуватимуться при оформленні 
правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП; 3) запровадження місць 
обов’язкової перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп’яніння тощо; 

− пропозиції щодо нормативної зміни деяких параметрів, які 
впливають на безпеку дорожнього руху, таких як: швидкісний режим, 
допустимий рівень алкоголю в крові у водія та заходи щодо протидії 
керуванню транспортними засобами в стані сп’яніння, вимоги до 
використання світла фар та інші; 

дістало подальшого розвитку: 
− підстави здійснення спрощеного провадження у справах про 

адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а саме 
тільки за наявності згоди правопорушника з фактом вчинення ним 
правопорушення, а також зі стягненням, що на нього накладається, та 
змістом постанови у справах про адміністративні правопорушення в сфері 
безпеки дорожнього руху, реквізити якої передбачені в статті 283 КУпАП; 

− класифікація адміністративних актів патрульної поліції в сфері 
безпеки дорожнього руху, а саме залежно від змісту та сфери застосування 
виділено три групи таких актів: 1) адміністративні акти у справах про 
адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху; 
2) адміністративні акти, що видаються при застосуванні заходів 
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 
в сфері безпеки дорожнього руху; 3) адміністративні акти, що видаються 
при розгляді скарг на дії чи бездіяльність працівників патрульної поліції у 
сфері безпеки дорожнього руху;  

− поняття безпеки дорожнього руху, під яким запропоновано розуміти 
нормативно врегульований та забезпечений контролем уповноважених на те 
осіб стан суспільних відносин у сфері просторового пересування осіб, які 
беруть безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішоходи, водії 
транспортних засобів, пасажири чи погоничі тварин,за якого вони є 
захищеними від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
тому, що окремі його положення, висновки та пропозиції можуть бути 
використані у: 

− науковій діяльності – як основа для подальшої розробки 
проблематики адміністративних правовідносин у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху (акт впровадження Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ від 15.12.2017); 

− законотворчій діяльності – для внесення змін до законодавчих 
актів, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки 
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дорожнього руху (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 06.10.2017 № 04-
18/12-1802); 

− практичній діяльності – для вдосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху (Акт впровадження у практичну діяльність ГУНП в 
Дніпропетровській області навчального посібника «Дії патрульної поліції 
на місці вчинення ДТП» від 17.11.2017);  

− навчальному процесі – для вдосконалення навчально-методичного 
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 15.12.2017). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 
оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: «Безпека 
дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Кривий Ріг, 
22 листопада 2016 року), «Актуальні проблеми вітчизняного права в 
дослідженнях молодих вчених» (м. Дніпро, 19 травня 2016 року), 
«Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку в 
сучасних умовах» (м. Дніпро, 25 листопада 2016 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
п'яти наукових статтях, опублікованих у фахових юридичних виданнях 
України, одній – у зарубіжному науковому періодичному виданні та в трьох 
тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається із основної частини 
(вступу, трьох розділів, які включають вісім підрозділів, висновків), списку 
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 
сторінок, з яких 169 сторінок основного тексту. Список використаних 
джерел складається з 170 найменувань і займає 19 сторінок, 8 додатків 
викладено на 28 сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 

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 «Теоретико-правові основи адміністративно-
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юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки 
дорожнього руху» складається з трьох підрозділів, у яких досліджено 
поняття безпеки дорожнього руху як об’єкта контролю патрульної поліції, 
функції адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції, а 
також новели законодавчого регулювання адміністративної 
відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. 

У підрозділі 1.1 «Безпека дорожнього руху як об’єкт контролю 
патрульної поліції» на основі статистичних даних аварійності встановлено  
сучасний рівень безпеки дорожнього руху в Україні. Узагальнено наукові 
підходи до визначення поняття безпеки дорожнього руху та запропоновано 
власне визначення цього поняття як нормативно врегульованого та 
забезпеченого контролем уповноважених на те осіб стану суспільних 
відносин у сфері просторового пересування осіб, які беруть безпосередню 
участь у процесі руху на дорозі як пішоходи, водії транспортних засобів, 
пасажири чи погоничі тварин, за якого вони захищені від дорожньо-
транспортних пригод та їх наслідків.  

Виділено та проаналізовано складові поняття безпеки дорожнього 
руху, а саме: нормативне забезпечення – розглянуто нормативно-правові 
акти, що визначають стандарти у сфері безпеки дорожнього руху, а також 
регламентують діяльність патрульної поліції щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху; забезпеченість контролю уповноваженими на те 
посадовими особами – розглянуто суб’єкти, на яких покладено обов’язок 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а також виділено місце 
патрульної поліції серед них; стан суспільних відносин у сфері просторового 
пересування учасників дорожнього руху; захищеність учасників дорожнього 
руху від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та функції адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього 
руху» розглянуто сучасний стан адміністративної практики патрульної 
поліції, проаналізовано статистичні дані оскаржень рішень патрульної 
поліції, прийнятих під час забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Проаналізовано наукові підходи до визначення адміністративно-
юрисдикційної діяльності в широкому та вузькому розумінні, на підставі 
цього надано визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху як врегульованої 
нормами адміністративного права діяльності патрульної поліції щодо 
здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення за 
порушення правил дорожнього руху, а також розгляд справ за скаргами 
громадян на рішення, дії чи бездіяльність патрульної поліції під час 
здійснення такої діяльності. 

Розглянуто функції адміністративно-юрисдикційної діяльності 
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патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, до яких віднесено: 
охоронну – полягає в захисті відповідних суспільних відносин, які 
складаються у сфері безпеки дорожнього руху, шляхом контролю 
патрульної поліції за дотриманням усіма учасниками дорожнього руху та 
посадовими особами законодавства в сфері безпеки дорожнього руху; 
виховну – полягає у вихованні учасників дорожнього руху у дусі точного і 
неухильного дотримання Конституції України та інших законодавчих актів, 
поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, 
сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед 
суспільством; регулятивну – реалізується шляхом втілення конкретних 
норм права в реальні дії патрульної поліції, направлені на припинення 
порушень Правил дорожнього руху, зупинки транспортних засобів, 
здійснення необхідних поліцейських заходів, регулювання дорожнього 
руху, у випадках, передбачених законом, – притягнення до відповідальності 
правопорушників тощо; превентивна – полягає у попередженні вчинення 
адміністративних правопорушень та злочинів у сфері безпеки дорожнього 
руху як самим правопорушником, так й іншими учасниками дорожнього 
руху та посадовими особами. 

У підрозділі 1.3 «Новели законодавчого регулювання 
адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху» 
розглянуто законодавчі зміни порядку провадження в справах про 
адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, 
виділено як позитивні риси, так і недоліки зазначених змін. Запропоновано 
такі заходи щодо вдосконалення порядку регулювання відносин у цій сфері: 
1) з метою уникнення випадків прострочення звернення постанови про 
накладення стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, час звернення постанови до 
виконання рахувати не з моменту винесення постанови, а з моменту її 
вручення особі, яка притягається до відповідальності; 2) в разі фіксації 
правопорушення в автоматичному режимі притягувати до відповідальності 
не власника транспортного засобу, а водія – особу, яка фактично керувала 
транспортним засобом в момент фіксації правопорушення за допомогою 
технічного засобу, працюючого в автоматичному режимі; 3) спрощене 
провадження в справах про адміністративне правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху здійснювати тільки в разі погодження 
правопорушника з вчиненим правопорушенням, а також зі стягненням, що 
на нього накладається. 

Розділ 2 «Зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху» складається з трьох 
підрозділів і присвячений розгляду особливостей адміністративних 
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, провадження за якими 
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входить до компетенції патрульної поліції, поняття та видів 
адміністративних актів, а також проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією у сфері безпеки 
дорожнього руху. 

У підрозділі 2.1 «Особливості адміністративних правопорушень у 
сфері безпеки дорожнього руху, провадження за якими входить до 
компетенції патрульної поліції» визначено поняття адміністративного 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху як суспільно шкідливої, 
протиправної, винної (умисної або необережної) дії чи бездіяльності, що 
посягає на безпеку дорожнього руху, життя та здоров’я учасників 
дорожнього руху, збереження транспортних засобів, шляхів і шляхових 
споруд і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

За результатами розгляду складів окремих адміністративних 
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху виявлено їх недоліки та 
надано пропозиції щодо їх вдосконалення, а саме: 1) в частині 1 статті 121 
КУпАП залишити тільки найбільш грубі технічні несправності 
транспортного засобу, які безпосередньо впливають на безпеку дорожнього 
руху, інші технічні несправності закріпити в окремій частині вказаної 
норми; 2) у зв’язку з неможливістю та недоцільністю на практиці 
застосовувати певні положення альтернативної диспозиції частини 2 статті 
122 КУпАП запропоновано виключити відповідальність за цією нормою 
таких діянь, як порушення правил безпечної дистанції або інтервалу, 
порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині; 
3) доповнити статтю 124 КУпАП частиною другою, в якій передбачити 
відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило 
потерпілому тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості та інші. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративно-юрисдикційні акти патрульної 
поліції у сфері безпеки дорожнього руху» розглянуто адміністративні акти, які 
приймаються патрульною поліцією під час здійснення адміністративно-
юрисдикційної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, надано їх 
класифікацію залежно від змісту та сфери застосування, зокрема: 
1) адміністративні акти в справах про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху; 2) адміністративні акти, що видаються при 
застосуванні заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; 3) адміністративні акти, 
що видаються при розгляді скарг на дії чи бездіяльність працівників 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

Розглянуто правову основу та практику винесення патрульною 
поліцією таких адміністративних актів у сфері безпеки дорожнього руху, як 
протокол про адміністративне правопорушення та постанова у справі про 
адміністративне правопорушення. Запропоновано зміни до законодавства, 
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направлені на вдосконалення їх винесення, а саме: 1) до статті 256 КУпАП – 
з метою конкретизації, які саме відомості про особу мають бути зазначені в 
протоколі про адміністративне правопорушення; 2) до частини 3 статті 283 
КУпАП – з метою вдосконалення інформаційно-наповнюючого змісту 
постанови в справі про адміністративне правопорушення; 3) до статті 284 
КУпАП – з метою забезпечення судового контролю за якістю складання 
протоколу про адміністративне правопорушення. 

У підрозділі 2.3 «Характеристика проваджень у справах про 
адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією у 
сфері безпеки дорожнього руху» розглянуто особливості діяльності 
патрульної поліції під час здійснення проваджень у справах про 
адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.  

Запропоновано конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення 
правової основи та практики застосування заходів забезпечення 
провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху, а саме: 1) заборона стягувати кошти за зберігання 
транспортних засобів протягом 3 днів тимчасового затримання; 2) 
можливість звернення до підрозділу поліції із заявою про повернення 
транспортного засобу не тільки його власнику, а й особі, яка керує 
транспортним засобом в момент фіксації правопорушення за умови 
наявності в даної особи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; 3) 
розширення підстав для тимчасового затримання транспортного засобу 
шляхом доставлення його на спеціальний майданчик чи стоянку, зокрема за 
наявності технічної несправності транспортного засобу з якою, відповідно 
до правил дорожнього руху, його експлуатація забороняється, якщо усунути 
таку несправність на місці не є можливим; 4) запропоновано зменшити час 
тимчасового затримання транспортного засобу шляхом його блокування до 
12 год., з відповідальністю поліції за його збереження. 

Охарактеризовано повноваження патрульної поліції на кожній стадії 
провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки 
дорожнього руху. Надано пропозиції щодо вдосконалення їх практичної 
реалізації, а саме: 1) при проведенні огляду на стан сп’яніння водія 
транспортного засобу – запропоновано внесення змін до п. 2.5 Правил 
дорожнього руху України; 2) при оформленні правопорушень, передбачених 
статтею 130 КУпАП, – запропоновано запровадити спеціально обладнані 
пересувні пункти (автомобілі), що належать закладам охорони здоров’я і 
відповідають установленим МОЗ вимогам; запровадити місця обов’язкової 
перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп’яніння та ін. 

Розділ 3 «Міжнародний досвід діяльності поліції у сфері безпеки 
дорожнього руху та напрями удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки 
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дорожнього руху» складається з двох підрозділів і присвячений розгляду 
міжнародного досвіду діяльності поліції щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху, а також обґрунтуванню напрямів удосконалення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в цій сфері. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародний досвід забезпечення поліцією безпеки 
дорожнього руху та можливість імплементації його в Україні» 
проаналізовано зарубіжний досвід тих країн, які мають високий рівень 
організації дорожнього руху та контролю поліції за дотриманням правил 
дорожнього руху. Це, передусім, країни Західної Європи – Франції, ФРН, 
Великої Британії, Італії, Австрії, Польщі та інші. Також досліджувався 
досвід таких країн, як США, Японія та деякі країни СНД, які є близькими за 
суспільними відносинами та культурою з Україною. Узагальнення 
зарубіжного досвіду дозволило виділити ключові параметри безпеки 
дорожнього руху, контроль за якими здійснює поліція та дотримання яких в 
нашій країні дозволило б вдосконалити рівень безпеки дорожнього руху. До 
них віднесено: швидкісний режим руху транспортних засобів, допустимий 
рівень алкоголю в крові у водія транспортного засобу та заходи щодо 
протидії керуванню транспортними засобами у стані сп’яніння; вимоги до 
використання фар ближнього світла; устаткування, яке необхідно мати в 
транспортному засобі; правила використання зимових і шипованих шин. 

У підрозділі 3.2 «Напрями удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху» 
виділено чотири основні напрямки удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху:  

1) посилення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху 
правил дорожнього руху. При цьому запропоновано вжити такі заходи: 
врегулювати суспільні відносини щодо використання транспортних засобів 
на території України з єврономерами шляхом встановлення доступних 
ставок розмитнення транспортних засобів, розроблення єдиних правил 
перетину державного кордону, встановлення відповідальності за порушення 
вказаного законодавства у вигляді штрафних санкцій з конфіскацією 
транспортного засобу; наділити працівників поліції відповідними 
повноваженнями щодо перевірки дотримання митного законодавства щодо 
перетину державного контролю та експлуатації транспортного засобу на 
території України або ж організувати діяльність на постійній основі 
спільних патрулів у складі працівників патрульної поліції та митних 
органів; враховуючи величезні масштаби експлуатації в нашій країні 
«автомобілів-двійників», запропоновано на законодавчому рівні закріпити 
право працівників поліції під час поверхневої перевірки транспортного 
засобу вимагати у водія відкрити кришку капоту, а також надати 
можливість перевірити ідентифікаційний номер транспортного засобу. 
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Також запропоновано однією з підстав для проведення поверхневої 
перевірки транспортного засобу визначити необхідність звірки 
ідентифікаційного номера транспортного засобу з його реєстраційними 
документами;  

2) збільшення повноважень працівників патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху, а саме запропоновано на законодавчому рівні 
закріпити обов’язок водія передати документи, передбачені в Правилах 
дорожнього руху, поліцейському на його вимогу. Також встановити 
обов’язок водія на вимогу поліцейського вимкнути двигун транспортного 
засобу та у разі наявності ключа замка запалювання – витягнути його, вийти 
з транспортного засобу чи залишатись в ньому тощо;  

3) запровадити ефективну систему штрафних санкцій за порушення 
Правил дорожнього руху – запропоновано взяти за основу формування 
стягнення у вигляді штрафу мінімальний розмір заробітної плати. При 
цьому порушення правил дорожнього руху класифіковано на три категорії: 
незначні; потенційно аварійно-небезпечні та аварійно-небезпечні;  

4) вдосконалити засоби організації дорожнього руху, привести в 
належний стан автомобільні дороги та дорожню інфраструктуру, та інші 
заходи, направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху. 
 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках дисертації запропоновано нове вирішення наукового 
завдання щодо удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності 
патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд положень і 
рекомендацій, які конкретизовано в таких висновках. 

1. З’ясовано поняття безпеки дорожнього руху як об’єкта контролю 
патрульної поліції, під яким запропоновано розуміти нормативно 
врегульований та забезпечений контролем уповноважених на те осіб стан 
суспільних відносин у сфері просторового пересування осіб, які беруть 
безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішоходи, водії 
транспортних засобів, пасажири чи погоничі тварин, за якого вони захищені 
від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків. Виділено ознаки поняття 
безпеки дорожнього руху, до яких віднесено: нормативне забезпечення 
безпеки дорожнього руху; забезпеченість контролю уповноваженими на те 
посадовими особами; наявність суспільних відносин у сфері просторового 
пересування учасників дорожнього руху; захищеність учасників 
дорожнього руху від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків. 

2. Запропоновано поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності 
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патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, під яким слід розуміти 
врегульовану нормами адміністративного права діяльність патрульної 
поліції щодо здійснення проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення за порушення правил дорожнього руху, а також розгляд 
справ за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність патрульної 
поліції під час здійснення такої діяльності. Особливості адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції розглянуто через функції такої 
діяльності, до яких віднесено охоронну, виховну, регулятивну та 
превентивну. 

3. У результаті розгляду новел законодавчого регулювання 
адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху надано 
пропозиції щодо його вдосконалення, а саме: 1) порядку провадження у 
справах про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в 
автоматичному режимі; 2) звернення постанови до виконання; 3) порядку 
провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху в спрощеному режимі та інші.  

4. Встановлено проблемні питання правозастосування окремих норм 
КУпАП, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху, та надано пропозиції щодо їх вдосконалення, а 
саме: 1) з метою відповідності ступеня небезпечності правопорушення та 
стягнення, яке передбачене за його вчинення, в частині 1 статті 121 КУпАП 
залишити тільки найбільш грубі технічні несправності транспортного 
засобу, які безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху; інші 
технічні несправності закріпити в окремій частині вказаної норми; 2) у 
зв’язку з неможливістю та недоцільністю на практиці застосовувати певні 
положення альтернативної диспозиції частини 2 статті 122 КУпАП 
запропоновано виключити відповідальність за цією нормою таких діянь, як 
порушення правил безпечної дистанції або інтервалу, порушення правил 
розташування транспортних засобів на проїзній частині. Також 
обґрунтовано необхідність зміни формулювання, яке визначає 
відповідальність за порушення правил користування зовнішніми 
освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами, а саме 
слова «при початку руху чи зміні його напрямку» змінити на «при 
здійсненні маневрування»; 3) враховуючи відсутність відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні 
ушкодження легкого ступеня тяжкості, запропоновано усунути дану 
прогалину в законодавстві шляхом внесення змін до статті 124 КУпАП, а 
саме доповнити її частиною другою, в якій передбачити відповідальність за 
дане діяння; 4) з метою ефективної протидії керуванню транспортними 
засобами в стані сп’яніння запропоновано конкретні заходи, такі як: 1) 
встановлення диференціації відповідальності залежно від ступеня сп’яніння 
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особи, яка керує транспортним засобом; 2) криміналізація діяння у вигляді 
керування транспортним засобом особою, в якої виявлено під час 
проходження огляду на встановлення стану сп’яніння більше 0,6 проміле 
алкоголю в крові, або якщо в такої особи встановлено факт наркотичного 
сп’яніння, або особа відмовилась від проходження огляду на встановлення 
стану сп’яніння, або ж вчинила повторно протягом року правопорушення, 
передбачене частиною 1 статті 130 КУпАП, тощо. 

5. Залежно від змісту та сфери застосування адміністративно-
юрисдикційні акти патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього руху 
поділено на три групи: 1) адміністративні акти у справах про 
адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; 2) 
адміністративні акти, що видаються при застосуванні заходів забезпечення 
провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху; 3) адміністративні акти, що видаються при 
розгляді скарг на дії чи бездіяльність працівників патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху. Запропоновано зміни до законодавства, 
направлені на вдосконалення порядку складення протоколу та винесення 
постанови в справі про адміністративне правопорушення в сфері безпеки 
дорожнього руху, а саме: 1) до статті 256 КУпАП – з метою конкретизації, 
які саме відомості про особу мають бути зазначені в протоколі про 
адміністративне правопорушення; 2) до частини 3 статті 283 КУпАП – з 
метою вдосконалення інформаційно-наповнюючого змісту постанови в 
справі про адміністративне правопорушення; 3) до статті 284 КУпАП – з 
метою забезпечення судового контролю за якістю складання протоколу про 
адміністративне правопорушення. 

6. Запропоновано заходи, направлені на вдосконалення законодавства 
та практики здійснення поліцією проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а саме: 1) внести зміни  
до п. 2.5 Правил дорожнього руху України – в частині обов’язку водія 
пройти огляд на стан сп’яніння; 2) запровадити спеціально обладнані 
пересувні пункти (автомобілі), що належать закладам охорони здоров’я і 
відповідають установленим МОЗ вимогам, з метою проведення огляду водіїв 
на стан сп’яніння; 3) заборонити стягувати кошти за зберігання транспортних 
засобів протягом 3 днів тимчасового затримання; 4) надати можливість 
звернення до підрозділу поліції із заявою про повернення транспортного 
засобу не тільки його власнику, а й особі, яка керує транспортним засобом в 
момент фіксації правопорушення,за умови наявності в даної особи свідоцтва 
про реєстрацію транспортного засобу тощо. 

7. Вивчено досвід країн з високим рівнем організації дорожнього 
руху, ефективною діяльністю поліції з дотримання правил дорожнього руху 
(Франція, ФРН, Велика Британія, Італія, Австрія, Польща та інші), що 
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дозволило виділити ключові параметри та заходи, які впливають на безпеку 
дорожнього руху та можуть бути застосовані в Україні: швидкісний режим 
руху транспортних засобів; допустимий рівень алкоголю в крові у водія 
транспортного засобу та діяльність поліції щодо протидії керуванню 
транспортними засобами в стані сп’яніння, вимоги до використання фар 
ближнього світла, необхідного устаткування транспортного засобу та інші.  

8. Виділено чотири основні напрямки удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього 
руху: 

1) посилення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху 
правил дорожнього руху. При цьому запропоновано заходи, направлені на 
врегулювання суспільних відносини щодо використання транспортних 
засобів на території України з єврономерами, закріплення права працівників 
поліції під час поверхневої перевірки транспортного засобу вимагати у 
водія відкрити кришку капоту, а також надати можливість перевірити 
ідентифікаційний номер транспортного засобу. Також запропоновано 
однією з підстав для проведення поверхневої перевірки транспортного 
засобу визначити необхідність звірки ідентифікаційного номера 
транспортного засобу з його реєстраційними документами. Ці зміни 
запропоновано закріпити у Законі України «Про Національну поліцію»; 

2) збільшення повноважень працівників патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху, а саме запропоновано на законодавчому рівні 
закріпити обов’язок водія передати документи, передбачені в Правилах 
дорожнього руху, поліцейському на його вимогу. Відповідно до цього 
необхідно передбачити право поліцейського вимагати у водія транспортного 
засобу передати документи, передбачені Правилами дорожнього руху, а 
також встановити відповідальність за невиконання цього обов’язку водія. 
Також встановити обов’язок водія транспортного засобу на вимогу 
поліцейського вимкнути двигун транспортного засобу та у разі наявності 
ключа замка запалювання – витягнути його, без дозволу поліцейського не 
виходити з транспортного засобу та тримати руки на рульовому колесі, а на 
вимогу поліцейського – вийти з транспортного засобу; 

3) запровадити ефективну систему штрафних санкцій за порушення 
Правил дорожнього руху. Запропоновано взяти за основу формування 
стягнення у вигляді штрафу мінімальний розмір заробітної плати. При 
цьому порушення правил дорожнього руху класифіковано на три категорії: 
незначні; потенційно аварійно-небезпечні та аварійно-небезпечні. 

Розмір штрафних санкцій за незначні порушення правил дорожнього 
руху повинен становити до 10 % від мінімальної заробітної плати. Друга 
категорія повинна передбачати, залежно від виду правопорушення, штрафні 
санкції в межах від 10 до 30 % від мінімальної заробітної плати з 
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нарахуванням штрафних балів, які в сукупності протягом року (більше трьох 
правопорушень) призведуть до тимчасового позбавлення права керування 
транспортним засобом строком на 1 місяць. І за вчинення третьої категорії 
правопорушень, а саме створення аварійно-небезпечної ситуації, 
спричинення дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, що не 
охоплюється кримінально караним діянням, запропоновано встановити 
штрафні санкції в межах 50-100 % від мінімальної заробітної плати залежно 
від характеру вчинення правопорушення. За повторність протягом року 
вчинення подібних правопорушень штраф повинен подвоїтись з 
позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців 
до 1 року. За керування транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння запропоновано встановити 
відповідальність у вигляді штрафу розміром 200 % від мінімальної заробітної 
плати з позбавленням права керування транспортним засобом на 1 рік; 

4) вдосконалити засоби організації дорожнього руху, привести в 
належний стан автомобільні дороги та дорожню інфраструктуру, постійно 
вживати інші заходи, направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Молчанов Р.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
патрульної поліції у сфері 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, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху. У роботі представлено теоретико-правову основу 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері 
безпеки дорожнього руху, запропоновано оптимізацію понятійного 
інструментарію досліджуваної сфери, запропоновано такі поняття, як 
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«безпека дорожнього руху як об’єкт контролю патрульної поліції», 
«адміністративно-юрисдикційна діяльність патрульної поліції в сфері 
безпеки дорожнього руху». Виділено функції адміністративно-
юрисдикційної діяльності патрульної поліції в сфері безпеки дорожнього 
руху, такі як: охоронна, виховна, регулятивна та превентивна. Розглянуто 
законодавчі зміни порядку провадження в справах про адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, виділено як позитивні їх 
риси, так і недоліки зазначених змін. Запропоновано заходи щодо 
вдосконалення порядку регулювання відносин у цій сфері. 

Розглянуто особливості адміністративних правопорушень у сфері 
безпеки дорожнього руху, провадження за якими входить до компетенції 
патрульної поліції, виявлено недоліки окремих складів адміністративних 
правопорушень та надано пропозиції щодо їх вдосконалення. Виділено види 
адміністративних актів, що видаються патрульною поліцією за наслідками 
адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері безпеки дорожнього 
руху. Охарактеризовано повноваження патрульної поліції в провадженнях у 
справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього 
руху. Надано пропозиції щодо вдосконалення їх реалізації.  

Проаналізовано зарубіжний досвід тих країн, які мають високий 
рівень організації дорожнього руху, а також контролю поліції за 
дотриманням правил дорожнього руху; виділено ключові параметри, 
дотримання яких у нашій країні дозволило б вдосконалити рівень безпеки 
дорожнього руху. Виділено чотири основні напрямки удосконалення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності патрульної поліції у сфері 
безпеки дорожнього руху: 1) посилення контролю за дотриманням 
учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху; 2) збільшення 
повноважень працівників патрульної поліції у сфері безпеки дорожнього 
руху;3) запровадження ефективної системи штрафних санкцій за порушення 
Правил дорожнього руху; 4) вдосконалення засобів організації дорожнього 
руху, приведення в належний стан автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури, постійне вжиття заходів, направлених на забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 

Ключові слова: адміністративно-юрисдикційна діяльність, 
патрульна поліція, безпека дорожнього руху, провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. 
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The dissertation deals with complex study of issues of administrative and 
jurisdictional activity of patrol police in the field of road safety. The paper 
presents the theoretical and legal basis of administrative and jurisdictional 
activity of patrol police in the field of road traffic safety, proposed optimization 
of the conceptual tools of the investigate dsphere. 

The dissertation is devoted to the complex study of issues of administrative 
and jurisdictional activity of patrol police in the field of road safety. The paper 
presents the the oretical and legal basis of administrative and jurisdictional activity 
of patrol police in the field of road traffic safety, proposes the optimization of 
conceptual tools of the investigate dsphere, proposes such concepts as "traffic 
safety as an object of control of patrol police", "administrative and jurisdictional 
activity of patrol police in the field of road safety ". The functions of administrative 
and jurisdictional activity of patrol police in the field of road safety are setout, such 
as guarding, educational, regulative and preventive. The legislative changes of the 
procedure for conducting cases on administrative violations in the field of road 
traffic safety are considered, the irpositive feature sand the disadvantages of the 
sechanges are high lighted. Proposed measures to improve the order of regulation 
of relations in this area. 

The peculiarities of administrative violations in the sphere of road safety, the 
proceedings of which are with in the competence of the patrol police, are considered, 
the short comings of certain components of administrative offenses were revealed, 
and proposals were made for their improvement. There are types of administrative 
act sissued by the patrol police following the consequences of administrative and 
jurisdictional activity in the field of road safety. Characterized by the powers of the 
patrol police in proceedings on administrative violations in the field of road safety. 
Proposals for improvement of their implementation are given. 

The foreign experience of those countries with a high level of traffic 
organization as well as high police control over observance of traffic rules is 
analyzed and the key parameters of observance of which in our country would 
improve the level of road safety. Four main are as of improvement of 
administrative and jurisdictional activity of patrol police in the field of road 
safety are distinguished: 1) strengthening control over the observance of road 
traffic rules by road users; 2) in creasing the powers of patrol police of ficers in 
the field of road safety; 3) to introduce an effective system of penalties for 
violationof the Rules of the road; 4) improve road traffic management, bring road 
and road infrastructure into proper condition, and constantly take other measures 
that determine road safety. 

Keywords:administrative-jurisdictionalactivity, patrol police, traffic safety, 
proceeding in cases of administrative violations.  


