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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Узагальнення інформації про безпеку дорожнього 

руху показує, що 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 поліції, 

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 діє частина нормативно-

правових актів, що регламентували діяльність Державної автомобільної 

інспекції МВС, відсутня чітка правова регламентація Національної поліції 
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щодо виконання функцій з забезпечення безпеки дорожнього руху. Все це 

зумовлює необхідність дослідження правової природи, сутності та процедури 

прийняття та 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, О.В. Джафарової, 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 

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 приділено 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 
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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 

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 
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основі розробити пропозиції щодо їх вдосконалення.  

Вказана мета обумовлює постановку та вирішення наступних задач: 

− сформулювати авторське визначення поняття адміністративного 

акту 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. 
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Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалось на 

основі сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання. Так, за допомогою діалектичного методу наукового пізнання 

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 методів аналізу та синтезу поглиблено 

понятійний апарат, сформульовано дефініції основних категорій у сфері 

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 
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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 одною 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 

акту 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; 

− 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 



11 

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 і 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 акту щодо надання права керування транспортними 

засобами відповідної категорії або відмови в наданні такого права; 

оскарження відмови в допуску до кваліфікаційного іспиту та відмови в 

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 
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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 «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, 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; 
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- 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 

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). 
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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 зарубіжних країн, та чотирьох тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 
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Розділ 1 

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ПРАВОВА ОСНОВА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ МВС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

1.1. Поняття адміністративних актів МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та їх місце в системі актів органів 

публічної адміністрації 

 

Одним із головних напрямів на шляху до демократизації, побудови 

громадянського суспільства є якісне оновлення адміністративного 

законодавства для регулювання відносин між громадянами (фізичними та 

юридичними особами) та державою, її органами та посадовими особами. В 

умовах проведення адміністративної реформи в Україні, зміни ролі держави 

у суспільстві, переосмислення предмета адміністративного права, його 

завдань та методів, актуальним залишається питання систематизації 

адміністративних актів органів публічної адміністрації (державні органи та 

органи місцевого самоврядування), прийняття адміністративного 

процедурного кодексу, який би закріпив чіткі критерії та вимоги до 

прийняття адміністративних актів органами публічного управління. Така 

необхідність викликана насамперед зміною суспільних відносин у державі, 

появою потреб здійснювати не тільки управлінську функцію державними 

органами, як це було за радянських часів, а й сервісно-публічну, в тому числі 

органами місцевого самоврядування. Оскільки основною формою діяльності 

органів публічної адміністрації залишається видання адміністративних актів, 

актуальним є питання розгляду даного поняття, а також визначення видів 

адміністративних актів органів публічної адміністрації [1]. 

Дослідженням проблем визначення поняття адміністративного акта 
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займалися представники загальної теорії держави та права, фахівці різних 

процесуальних галузей права, дослідники адміністративного права. Окремо 

слід виділити дисертаційне дослідження В.П. Тимощука «Процедура 

прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання», а також 

його монографічне дослідження «Адміністративні акти: процедура прийняття 

та припинення дії» [2]. Але серед вчених-правників залишається дискусійним 

питання щодо визначення поняття адміністративного акта, сфери його дії в 

межах правового поля, видів адміністративних актів.  

Перш ніж перейти до визначення поняття адміністративного акта МВС 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розглянемо поняття 

та види адміністративних актів органів публічної адміністрації, оскільки 

МВС України є складовою частиною цього інституту адміністративного 

права.  

Зазначимо, що поняття публічного управління витікає з радянського 

поняття «державне управління». Причому тут надзвичайно важливим є той 

об’єктивний  факт,  що  критерії  класифікації  видів  державної  діяльності, 

з-поміж яких виокремлюється «державне управління», на сьогодні, порівняно 

з радянським періодом, принципово змінилися. 

Зокрема, за радянських часів державне управління визначалося як один 

з чотирьох основних видів діяльності держави – поряд із такими її видами: а) 

діяльність так званих органів державної влади – рад народних депутатів усіх 

рівнів; б) правосуддя; в) прокурорський нагляд. 

Натомість нині, із запровадженням в Україні конституційного 

принципу розподілу державної влади, подібна класифікація видів державної 

діяльності втратила своє значення. Основними видами діяльності держави 

тепер вважаються здійснення: а) законодавчої влади; б) виконавчої влади; в) 

судової влади. Отже, такий вид, як «державне управління» за новою 

класифікаційною схемою не потрапляє до переліку основних видів державної 

діяльності [3]. 
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Проте це аж ніяк не означає, що, власне, явище «державне управління», 

а отже, і відповідна категорія (поняття), зникає зі змісту державної 

діяльності.  

Погоджуємося з думкою В. Б. Авер’янова та інших учених, які 

вважають, що такі поняття, як «публічне управління» та «публічна 

адміністрація», а також «державне управління» і «державна адміністрація» 

мають збагатити категоріальний масив адміністративно-правової науки, 

розширюючи сучасні уявлення про її предмет.  

Так, державне управління, як специфічний різновид діяльності органів 

держави, існувало і продовжує існувати цілком об’єктивно. Адже його 

основне призначення – організація прийняття та виконання правових актів та 

інших рішень державних органів шляхом різного роду владно-розпорядчого 

впливу на суспільні відносини та процеси, не тільки зберігається, а й набуває 

все більшого значення в умовах загальної трансформації ролі держави у 

новостворюваному громадянському суспільстві з його ринковими 

механізмами, стандартами демократичної й відкритої державної влади. 

Доречно наголосити, що функції виконавчої влади за своїм 

об’єктивним змістом є однорідними з виконавськими функціями місцевого 

самоврядування, що виступає, як добре відомо, окремою формою реалізації 

публічної влади загалом (другою її формою є державна влада). Цей факт 

може слугувати концептуальною основою для легалізації у науковому обігу 

понять «публічне управління» і «публічна адміністрація» – поряд з 

усталеними поняттями «державне управління» і «державна адмініст-

рація» [3, с. 14]. 

За визначенням дослідників, ядром поняття «публічне» вважається 

«спільне, доступне для усіх, яке служить усім» [4]. З точки зору права 

прикметник «публічне» також дозволяє органічно поєднати в собі державну 

(національну) та самоврядну (територіальну) адміністрацію. А слово 

«адміністрація», яке походить від латинського «ad-ministrare», що означає 
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«служити для» / «служити», вказує на підпорядкованість політичній владі та 

служіння публічним інтересам як головне завдання в діяльності публічної 

адміністрації [5; 6, с. 8]. 

Слід зазначити, що жодна група суб’єктів політики не здатна 

конкурувати з публічною адміністрацією. Органи влади, як суб’єкти державної 

політики, створюють організаційно-правові умови для її проведення, 

стимулюють діяльність «заінтересованих» громадських інститутів, втілюють у 

життя волю більшості громадян, забезпечують доступ громадськості до 

управління державними справами. Таким чином, вони відіграють ключову роль 

як у процесі формування державної політики, так і в її реалізації на вітчизняних 

теренах... [7, c. 158]. 

У науковій літературі організаційна структура механізму державного 

управління (публічного адміністрування) здебільшого визначається як 

«просякнута спільними принципами, об’єднана спільними цілями система 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування» [8; 9], котра «...через 

сукупність і взаємозв’язок соціальних елементів, процесів та закономірностей, 

«схоплює» потреби, інтереси й цілі суспільства, закріплює їх у керівних 

рішеннях (діях) та практично перетворює їх у реальність» [10, с. 86; 11, с. 240].  

Таким чином, до органів публічної адміністрації слід віднести органи 

виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування. МВС 

України, як державний орган, є складовою частиною публічної адміністрації. 

При цьому роль зазначеного органу в забезпеченні безпеки дорожнього руху 

все більше зростає. Поряд з основною своєю функцією – нагляд за 

дотриманням вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, все більше розширюється сервісно-публічна функція. Цей процес є 

закономірним, враховуючи розвиток суспільних відносин та законодавства 

на сучасному етапі становлення нашої держави.  

Слід зазначити, що поняття адміністративного акта не закріплено в 

жодному нормативно-правовому акті, не має єдиного підходу до даного 
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визначення і серед науковців. Часто дане поняття підміняється такими 

поняттями як «акт управління» та «управлінське рішення». Тож розглянемо 

більш детально зазначені поняття. 

Наведемо найбільш поширені підходи до визначення поняття правового 

акта управління. Деякі вчені визначають його як правовий різновид 

управлінського рішення, який являє собою юридично-владний, прийнятий 

шляхом одностороннього волевиявлення акт уповноваженого суб'єкта 

адміністративного права (органу виконавчої влади, органу управління 

(адміністрації) підприємства, установи, організації, посадової особи), має 

встановлену законодавством форму та спрямований на утвердження 

адміністративно-правових норм, виникнення та зміну адміністративно-

правових відносин з метою здійснення завдань та функцій у сфері виконавчої 

влади. Шляхом видання такого акта орган (посадова особа) вирішує те чи 

інше питання (загальне чи індивідуальне), яке виникає у процесі його 

діяльності, в інтересах реалізації завдань та функцій виконавчої влади [12; 

13]. 

У спеціальному дослідженні проблематики актів управління 

Р. Ф. Васильєв визначив правові акти управління як вольові владні дії 

державних органів та органів деяких громадських організацій, спрямовані на 

виконання законів у процесі виконання функцій державного управління, на 

встановлення, зміну та припинення правових норм або на виникнення, зміну 

чи припинення конкретних правовідносин. Ці дії іноді виражаються у формі 

усних настанов, але і вони оформляються документами [14]. 

У сучасних джерелах найчастіше акт державного управління 

визначають як офіційний припис, що заснований на законі, прийнятий 

суб'єктом управління на будь-якому рівні державної ієрархії в порядку 

одностороннього волевиявлення і в межах його компетенції з додержанням 

встановленої процедури та форми і тягне за собою певні юридичні 

наслідки [15; 16; 17]. 
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За такого підходу правовий акт управління виглядає як засноване на 

законі одностороннє юридично-владне волевиявлення уповноваженого 

суб'єкта виконавчої влади, спрямоване на встановлення адміністративно-

правових норм або виникнення, зміну чи припинення адміністративно-

правових відносин з метою реалізації виконавчої влади [17, с. 281]. 

Управлінське рішення в адміністративній діяльності органів 

внутрішніх справ В. В. Конопльов розглядає, по-перше, як вид діяльності, 

який пов’язаний з підготовкою, прийняттям та реалізацією певних варіантів 

дій; по-друге, як своєрідну форму впливу управляючого суб’єкта на об’єкт 

управління; по-третє, як послідовність певних стадій (підготовка, прийняття, 

реалізація (виконання) управлінського рішення, кожна з яких, у свою чергу, 

складається з певних етапів) [18]. 

Як вважає В. П. Тимощук, основною формою діяльності органів 

публічної адміністрації є видання адміністративних актів, тобто прийняття 

рішень у конкретних справах, наприклад, надання дозволів на будівництво, 

здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання, призначення 

соціальної допомоги тощо. Ці справи можна назвати «адміністративними 

справами», адже в усіх окреслених випадках йдеться про забезпечення 

реалізації та захисту прав і законних інтересів конкретної фізичної або 

юридичної особи, виконання нею обов’язків, і вирішується така справа в 

адміністративному порядку, тобто органами публічної адміністрації [2, с. 8]. 

На наш погляд, у визначенні адміністративного акта органу публічної 

адміністрації не слід обмежуватися тільки ознакою прийняття управлінських 

рішень у конкретних справах, хоча вона є однією з ключових у 

цьому понятті.  

Поняття «адміністративний акт» починає використовуватися в науках 

адміністративного права та державного управління лише з початку ХХ ст. До 

цього часу, а також більшою мірою і до сьогодні, більш вживаними є поняття 

«акт управління», «управлінське рішення», «нормативний акт», 
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«індивідуальний акт», «індивідуальний адміністративний акт» [19].  

Саме поняття «адміністративний акт» законодавець тривалий проміжок 

часу взагалі не використовував, однак вчені у своїх працях давно 

сформулювали і використовували поняття адміністративного акта. М.Д. 

Савенко  вважає, що «акт» (лат. actus – дія; actum – документ) означає дію, 

вчинок, а також документ, виданий (прийнятий) уповноваженим на це 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами» [20; 2, с. 13]. Як бачимо, адміністративний акт розуміється і як дія, 

і як правовий документ. 

На думку С.С. Алексєєва, правовий акт потрібно розглядати в 

різноманітних аспектах одночасно як: 

а) дію (поведінку), як правило, правомірну, тобто юридичний факт, 

який є підставою для певних правових наслідків; 

б) результат правомірної дії, тобто юридично значущий, змістовний 

елемент правової системи (юридична норма, індивідуальний припис, акт 

автономного регулювання), який увійшов до правової матерії внаслідок 

правотворчої, владної індивідуально-правової чи автономної діяльності 

суб’єктів; 

в) юридичний документ, тобто зовнішній словесно-документальний 

оформлений вираз волі, який закріплює правомірну поведінку та її 

результат [21]. 

Характерною ознакою адміністративного акта є те, що він видається 

саме адміністративними органами, а не судовими чи законодавчими. 

Даний термін також знімає смислове навантаження щодо 

«управлінського» характеру діяльності органів виконавчої влади, виконавчих 

органів місцевого самоврядування та інших уповноважених суб’єктів. Крім 

того, цей термін дозволяє уникнути конструкції «неправового 

(неправомірного) індивідуального правового акта управління» [2]. 

Отже, як бачимо, вчені наводять різні визначення зазначених понять. 
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На наш погляд, адміністративний акт з управлінським рішенням 

співвідноситься таким чином: 

1) адміністративний акт не може існувати без управлінського рішення; 

2) управлінське рішення є першопочатком щодо адміністративного 

акта; 

3) адміністративний акт виступає кінцевим результатом 

управлінського рішення; 

4) адміністративний акт є логічним завершенням та втіленням 

управлінського рішення у процесуальний документ або конклюдентну дію 

уповноваженого суб’єкта. 

Ознаки визначення адміністративного акта та акта управління є 

тотожними. Але, на наш погляд, до діяльності органів публічної адміністрації 

краще застосовувати поняття адміністративного акта, що притаманно саме 

для цих органів, адже управління існує не тільки в публічній адміністрації, а 

й у інших сферах життєдіяльності. 

На законодавчому рівні адміністративний акт було закріплено в ПКМУ 

від 17.07.2009 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», 

яку згодом було скасовано. В ній визначено, що адміністративний акт – це 

прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну 

чи припинення прав та обов’язків особи [22]. Слід зазначити, що дане 

визначення адміністративного акта має зовнішній характер, тобто діяльність 

органів публічної адміністрації адресується не підлеглим за службою 

працівникам. Але, якщо враховувати, що адміністративним актом є 

волевиявлення адміністративного органу у формі рішення, то справедливо 

виникає питання – а як же бути з іншими управлінськими рішеннями органів 

публічної адміністрації, насамперед внутрішніми, направленими на 

організацію роботи власних працівників, підпорядкованих підрозділів? На 

наш погляд, таке визначення є занадто вузьким та не охоплює усього 

розмаїття напрямів діяльності органів публічної адміністрації, де 
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приймаються управлінські рішення.  

Для більш повної об’єктивності визначення адміністративних актів 

органів публічної адміністрації розглянемо їх класифікацію. 

За критерієм юридичної природи розрізняють нормативні, індивідуальні 

(іноді їх називають «ненормативні», «правозастосовчі») і змішані 

(комплексні) акти управління. Таке розмежування правових актів управління 

зумовлено виокремленням загальних функцій держави, в тому числі 

діяльності органів виконавчої влади, як правотворча (правоустановча) та 

правозастосовча функції. 

Нормативні адміністративні акти поширюються на невизначене коло 

осіб та містять норми, що регулюють відносини у сфері виконавчої влади. 

Саме у нормативних актах виявляється регулятивна роль адміністративного 

права. Вони формують підзаконну нормативно-правову базу, конкретизуючи 

норми Законів України та сприяючи здійсненню виконавчої влади. Це 

пояснюється тим, що адміністративні акти визначають алгоритм діяльності 

органів виконавчої влади, а також вони можуть конкретизувати визначені в 

Законах України права та обов’язки громадян при зверненні до органів 

виконавчої влади чи взаємодії з ними.  

У них часто містяться обмеження і заборони, зумовлені специфікою 

сфери управління. Вони формують основи взаємодії різних суб'єктів 

управління (наприклад, шляхом встановлення певного адміністративно-

правового режиму), передбачають юридичні гарантії забезпечення законності 

й дисципліни в управлінні. 

Індивідуальні адміністративні акти поширюються на конкретних осіб, 

визначають їх поведінку, встановлюють їх права та обов'язки. Такі акти, як 

правило, розраховані на регулювання відносин конкретних індивідуальних 

справ.  

Індивідуальні адміністративні акти можуть зобов’язувати особу 

вчинити певні дії чи утриматись від їх вчинення, або наділити певними 



24 

правами чи повноваженнями. Також індивідуальний адміністративний акт 

може містити відмову особі, в разі звернення її до органів виконавчої влади з 

певним клопотанням чи заявою про надання їй певного дозволу, якщо буде 

встановлено, що клопотання чи звернення не відповідає вимогам, що 

пред’являються до нього законодавством. А в разі встановлення, що розгляд 

даного звернення чи клопотання не входить до компетенції саме цього 

органу чи підрозділу виконавчої влади, направити за компетентністю з 

наданням відповідного роз’яснення особі. 

Окремі адміністративні акти можуть містити елементи як 

нормативності, так і індивідуальності. Такі акти дістали назву змішаних або 

комплексних.  

Наступний критерій класифікації адміністративних актів – за 

суб'єктами, які їх видають: акти вищих органів виконавчої влади (Кабінет 

Міністрів України), а також Президента України; акти центральних органів 

виконавчої влади (міністерства, їх структурні підрозділи, державні органи зі 

спеціальним статусом); акти місцевих органів виконавчої влади, а також 

місцевого самоврядування.   

За критерієм юридичної форми вираження адміністративні акти 

поділяються на постанови; розпорядження; накази; інструкції; правила; 

положення тощо. 

За критерієм сфери дії адміністративні акти поділяються на акти, що 

діють на усій території держави, на території спеціального округу чи 

особливої режимної території; акти, що діють у межах сфери, галузі 

державного управління, регіону та в межах органу чи організації; акти, дія 

яких поширюється на певне коло організацій чи громадян. 

За порядком прийняття адміністративно-правових актів виділяють 

акти, які приймаються єдиноначально; колегіально; спільно двома або більше 

суб'єктами; за узгодженням. 

За критерієм пов'язаності адресатів із суб'єктом видання актів 
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виділяють акти, адресовані безпосередньо підлеглим суб'єктам; акти, 

адресовані об'єктам у сфері їх функціонального впливу; акти з невизначеним 

колом адресатів; акти з індивідуально визначеними (персоніфікованими) 

адресатами. 

За критерієм форми волевиявлення адміністративні акти поділяються 

на такі: 

-  письмові адміністративні акти, які є різновидом службових 

документів; 

- усні адміністративні акти, що переважно використовуються при 

безпосередньому керівництві виробничою діяльністю, для забезпечення 

громадської безпеки, на транспорті, у військових формуваннях тощо. 

Залежно від моменту початку дії необхідно розрізняти акти 

управління, які вступають в силу: 

а) негайно з дати підписання, прийняття; 

б) з дати, вказаної в самому акті; 

в) у строк, вказаний в іншому акті; 

г) після державної реєстрації; 

д) після офіційного доведення до відома населення у встановленому 

порядку. 

За критерієм обсягу повноважень суб'єкта видання акта розрізняються 

такі: 

- дискреційні акти управління, що приймаються на вільний розсуд 

органу, посадової особи, без необхідності їх узгодження з будь-ким;  

- акти, котрі приймаються на основі альтернативних повноважень, що 

дають суб'єкту можливість вибору одного з декількох названих у нормі права 

варіантів;  

- так звані акти «пов'язаної адміністрації», що приймаються за 

відсутності можливості вибору [23, с. 285]. 

Враховуючи названі вище види актів та критерії їх класифікації, 
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надамо визначення адміністративного акта органу публічної адміністрації, 

під яким пропонується розуміти засноване на законі одностороннє 

юридично-владне волевиявлення уповноваженого суб'єкта публічної 

адміністрації в межах його компетенції, спрямоване на встановлення 

адміністративно-правових норм, виникнення, зміну чи припинення 

адміністративно-правових відносин, або такі, що мають обов'язкові для 

підлеглих органів та співробітників органів норми, з метою організації і 

практичного здійснення управління в різних сферах з додержанням 

встановленої процедури та форми, й тягне за собою певні юридичні наслідки. 

Ми підтримуємо точку зору вчених (В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, 

А. М. Бандурки), які в поняття адміністративного акта (правового акта 

управління) включають як нормативні, так й індивідуальні акти органів 

публічної адміністрації, які мають як внутрішній характер, спрямований на 

регулювання внутрішньо-організаційних питань органу публічної 

адміністрації, так і зовнішній, які стосуються прав та обов'язків фізичних чи 

юридичних осіб, які не знаходяться в підпорядкуванні даного органу.  

Отже, враховуючи наведені вище визначення, сформулюємо поняття 

адміністративного акта МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, під яким пропонуємо 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, 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 

зв’язку із виконанням ним функцій у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

Таким чином, нами розглянуто поняття та види адміністративних актів 
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органів публічної адміністрації. Встановлено, що до органів публічної 

адміністрації слід віднести органи виконавчої влади та виконавчі органи 

місцевого самоврядування. Основною правовою формою діяльності органів 

публічної адміністрації є видання адміністративних актів. Розглянуто наукові 

погляди вчених щодо визначення адміністративних актів, а також критерії їх 

класифікації. На основі цього сформульовано визначення адміністративного 

акта органу публічної адміністрації. Зазначено, що адміністративні акти МВС 

мають аналогічне визначення, але характер цих актів має свої особливості, 

виходячи з основних завдань, які покладається на МВС України, вагоме 

місце серед яких займає забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 
 

1.2. Система адміністративних актів МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює 

потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад 

функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами 

розвитку нашої держави [24]. Провідна роль у реалізації прав і свобод 

людини належить МВС України, яке на сьогодні знаходиться на стадії 

реформування й удосконалення усіх напрямів своєї діяльності, в тому числі й 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Враховуючи, що прийняття 

управлінських рішень МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху переважно здійснюється шляхом прийняття 

адміністративних актів, виникає необхідність у розгляді їх системи. 

Значне поширення адміністративні акти одержали в діяльності МВС із 

забезпечення безпеки дорожнього руху, що є одним з основних його  завдань 

[25, с. 2]. Адже, згідно з даними ВООЗ, щорічно у світі на дорогах гине 

близько 1,2 млн. людей, а кількість поранених складає близько 10 млн. [26]. 

На жаль, Україна вносить до світової статистики вагому частку, яка значно 
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перевищує аналогічні показники в інших країнах. Так, у нашій державі на 

кожні 100 пригод припадає 15 загиблих громадян, а це у 5–7 разів більше, 

ніж в Австрії, Германії, Португалії, Швеції та в 2–3 рази, ніж в Угорщині, 

Данії, Фінляндії [26]. Тому однією з головних задач держави є захист 

здоров’я та життя людини, в тому числі й у сфері безпеки дорожнього руху 

(далі – БДР) – створення умов для забезпечення БДР, вжиття заходів, 

спрямованих на зменшення аварійності. Для виконання цієї задачі держава 

створює відповідні органи, провідне місце серед яких займає МВС України, 

одним із завдань якого, відповідно до Закону України від 02.07.2015 «Про 

Національну поліцію» [27], а також Закону України від 28.01.1993 «Про 

дорожній рух» [28], є забезпечення безпеки дорожнього руху. Ефективна 

діяльність цього державного органу суттєво впливає на стан аварійності на 

дорогах України. 

Зазначимо, що у зв’язку з ліквідацією Державної автомобільної 

інспекції та передачею її функцій патрульній поліції та сервісним центрам 

МВС ставлення громадян до працівників нових підрозділів МВС 

кардинально змінилося. В рамках дисертаційного дослідження в 2014 році 

було проведено соціологічне опитування громадян щодо діяльності 

колишньої Державної автомобільної інспекції. Як свідчать результати цього 

опитування, більше 70 % респондентів «відчули на собі» діяльність цього 

підрозділу МВС, адже за останні 2 роки хоч один раз їх транспортний засіб 

зупиняли працівники вказаної служби. При цьому більшість водіїв – 56 % 

(86) вважають дії працівників Державної автомобільної інспекції МВС 

України правомірними, а поведінку ввічливою. Хоч досить багато осіб – 

43,8 % (67), мають протилежну думку. Здебільшого це пов’язано з 

безпідставною зупинкою транспортного засобу працівниками Державної 

автомобільної інспекції МВС України. Ще гірше громадяни оцінили 

неюрисдикційну діяльність працівників ДАІ МВС України. Так, 75 % 

вважають низькою якість надання адміністративних послуг працівниками 
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ДАІ МВС України. 

При цьому учасники дорожнього руху виділили такі недоліки в 

діяльності працівників Державної автомобільної інспекції МВС України: 

наявність корупції – 37,3 % (137) респондентів; грубість, нетактовність у 

спілкуванні працівників Державної автомобільної інспекції МВС України з 

громадянами – 34,7 % (65) респондентів; непрофесіоналізм працівників 

Державтоінспекції МВС України – 22,1 % (71) респондентів та інші недоліки 

– 2,5 % (9) респондентів. До пропозицій вдосконалення діяльності 

працівників Державної автомобільної інспекції МВС України учасники 

дорожнього руху віднесли такі: необхідність посилення контролю за 

діяльністю працівників Державної автомобільної інспекції МВС України – 

28,7 % (111); вдосконалення роботи з кадрами, підвищення їх професійного 

рівня – 27,5 % (106); вдосконалення нормативно-правової бази, що 

регламентує діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України – 

17,6 % (68), забезпечення належного правового та соціального захисту 

працівників Державної автомобільної інспекції МВС – 14 % (54), підвищення 

матеріально-технічного та іншого забезпечення – 8,8 % (34) та інше – 

3,4 % (13). 

На сьогодні довіра до нової патрульної поліції, за даними 

соціологічного опитування, складає більше 50 %. У той же час залишаються 

проблеми з недосконалою нормативно-правовою базою, також потребує 

вдосконалення робота з кадрами, підвищення їх професійного рівня тощо. 

Одним із напрямків підвищення авторитету та ефективності діяльності 

МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є якісне та 

своєчасне прийняття адміністративних актів посадовими особами МВС 

України, які повинні відповідати встановленим принципам, забезпечувати 

законні права та інтереси громадян, мати як внутрішню спрямованість, 

направлену на ефективну організацію діяльності власних структурних 

підрозділів, так і зовнішню – направлену на регулювання суспільних 
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відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Практична значущість знання системи адміністративних актів 

обумовлена в першу чергу потребую підвищення професійних управлінських 

знань працівників МВС України, в тому числі керівників відповідних 

підрозділів у внутрішньосистемних адміністративних відносинах, з одного 

боку, та працівників цих підрозділів як представників влади – з іншого. 

Працівники МВС України мають знати: існуючі види актів, межі їх дії 

(юридичну силу, на кого вони можуть поширюватися тощо); джерела 

інформаційного забезпечення; які акти можна приймати за аналогією, на 

основі вже існуючого досвіду і які з них вимагають спеціальної розробки; які 

строки дії різних актів; можливості їх типізації для підвищення 

оперативності управління в різних ситуаціях тощо [24].  

У підрозділі 1.1 ми вже визначили поняття адміністративного акта 

МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тож 

розглянемо сутність та систему цих адміністративних актів, яка є правовою 

формою виконавчо-розпорядчої діяльності зазначеного органу. У цих 

документах реалізується організаційна частина діяльності МВС України у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вирішуються питання щодо 

організації й практичного здійснення забезпечення безпеки дорожнього руху, 

надання адміністративних послуг. 

Оскільки працівниками МВС України є представниками влади, то 

виконання виданих ними адміністративних актів у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху є обов'язковим і забезпечується державою не 

тільки шляхом переконання, а й примусом. Адміністративні акти МВС 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху направлені на 

виконання норм закону. МВС України за допомогою адміністративних актів 

впливає на поведінку учасників дорожнього руху, а також посадових та 

юридичних осіб з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Адміністративні акти у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
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видаються працівниками МВС в усіх випадках фіксування порушень правил 

дорожнього руху. При цьому працівники МВС складають протокол про 

адміністративне правопорушення стосовно правопорушників та в більшості 

випадків виносять постанову про притягнення до адміністративної 

відповідальності, якщо це входить до їх повноважень. Адміністративні акти 

застосовуються й у внутрішньосистемній роботі, вони спрямовані на 

організацію діяльності підлеглих працівників та підрозділів МВС України  

щодо здійснення ефективної діяльності із забезпечення безпеки дорожнього 

руху. У деяких випадках правові норми у сфері безпеки дорожнього руху не 

можуть бути реалізовані фізичними і юридичними особами без владних 

приписів МВС (наприклад, для керування транспортним засобом треба 

одержати посвідчення водія відповідної категорії, яке видає посадова особа 

сервісного МВС при виконанні претендентом певних умов, передбачених 

діючим законодавством). 

Отже, розглянемо систему адміністративних актів МВС України у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка може бути представлена 

через структуру – внутрішній поділ на основні групи (види) актів, що 

знаходяться у взаємному зв’язку. При цьому виділимо такі критерії 

класифікації: 

1. За сферою застосування адміністративні акти МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху поділяються на внутрішні 

(організаційні) та зовнішні. 

Внутрішні або організаційні адміністративні акти МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху звернені до підлеглих за службою 

апаратів та співробітників МВС. Вони покликані забезпечити регулювання 

діяльності безпосередньо самих працівників МВС щодо виконання ними 

функцій у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – розподіл 

повноважень між керівництвом, його заступниками, структурними 

підрозділами, внесення змін до штатного розпису та ін. У свою чергу, 
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внутрішні адміністративні акти МВС можна поділити на такі:  

1) за територією дії: 

- адміністративні акти, які поширюються на увесь особовий склад МВС 

України; 

- адміністративні акти, які поширюються на окреме управління чи 

підрозділ; 

- адміністративні акти, що поширюються на конкретного працівника 

МВС України у зв’язку з виконанням ним функцій у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

2) за предметом: 

- адміністративні акти, які направлені на організацію роботи особового 

складу МВС України, пов’язану з безпосереднім забезпеченням безпеки 

дорожнього руху;  

- адміністративні акти, які направлені на організацію допоміжної 

роботи, пов’язаної з безпосереднім забезпеченням безпеки дорожнього руху. 

Зовнішні адміністративні акти МВС України спрямовані за межі 

апарату МВС, адресовані громадянам, громадським організаціям, державним 

підприємствам та установам, які не знаходяться в підлеглості МВС України. 

Вони видаються з чітко визначеного законодавством кола питань. Їх можна 

поділити на такі: 

1) за методом, який використовується при виданні адміністративних 

актів: 

- адміністративні акти, що реалізуються, шляхом застосування 

переконання, пов’язані з профілактикою порушень правил забезпечення 

безпеки дорожнього руху: розпорядження Департаменту превентивної 

діяльності про проведення конкурсів з безпеки дорожнього руху в закладах 

освіти, проведення прес-конференцій про стан аварійності, а також 

резонансні ДТП, заохочення (морального і матеріального характеру), що 

сприяють підвищенню творчої активності учасників правовідносин у сфері 
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дорожнього руху, внесення посадовими особами МВС України до 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та організацій подання про 

необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, здійснення конклюдентних 

дій, направлених на регулювання дорожнього руху; 

- адміністративні акти, що реалізуються шляхом застосування 

примусових заходів: адміністративно-попереджувальних: обмеження чи 

заборона руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і 

автошляхів, внесення подання державним органам, підприємствам, 

установам, організаціям, посадовим особам про необхідність усунення 

причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, адміністративного припинення та 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей, 

транспортних засобів і вилучення речей та документів, відсторонення водіїв 

від керування транспортними засобами та огляд на стан алкогольного, 

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

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, застосування 

зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу; адміністративної 

відповідальності – складення протоколів про адміністративні 

правопорушення та винесення постанов про притягнення до адміністративної 

відповідальності працівниками Національної поліції МВС України за 

порушення Правил дорожнього руху; 

2) за характером деліктності: 

- юрисдикційні адміністративні акти – пов’язані з притягненням до 

адміністративної відповідальності; 

- неюрисдикційні адміністративні акти – видаються працівниками 

сервісних центів МВС України при виконанні сервісно-публічної функції: 

реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, прийняття іспитів на 
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отримання права на керування транспортними засобами, видання в 

установленому порядку дозволів на рух транспортних засобів з 

надгабаритними, великоваговими, небезпечними вантажами та в колоні, 

параметри і перелік яких встановлено Правилами дорожнього руху, 

державними стандартами, угодами про міждержавні перевезення 

небезпечних вантажів та ін. 

2. За юридичними можливостями акти поділяються на індивідуальні та 

нормативні [29]. Таку саму класифікацію мають і адміністративні aкти МВС 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Індивідуальні адміністративні акти у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху МВС України видаються в переважній більшості. Вони 

адресовані конкретно визначеному суб'єкту та розраховані, як правило, на 

одноразове виконання. Індивідуальні адміністративні акти створюють, 

впливають або припиняють правовідносини у сфері безпеки дорожнього 

руху. При цьому ці правовідносини можуть виникати між різними 

суб’єктами: між МВС України та громадянами чи юридичними особами, між 

МВС України та органами публічної адміністрації, а також між різними 

суб’єктами МВС України.  

Нормативні акти МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, як правило, видаються у внутрішній діяльності МВС та 

направлені на організацію діяльності працівників МВС щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху.  

Такі акти спираються на приписи вищих підрозділів МВС і 

конкретизують їх стосовно місцевих умов роботи відповідних підрозділів 

МВС України [29]. Наприклад, розпорядженням ГУНП в Дніпропетровській 

області «Про проведення оперативно-профілактичних заходів на території 

Дніпропетровської області» визначено заходи, виконавців, кількість особового 

складу, взаємодію між окремими підрозділами Національної поліції.  

3. За юридичними наслідками адміністративні акти МВС України у 
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сфері забезпечення безпеки дорожнього руху поділяються на зобов’язуючі, 

забороняючі, правовстановлюючі та такі, що містять відмови. 

До зобов’язуючих слід віднести конклюдентні жести працівників 

поліції при регулюванні дорожнього руху, вимоги зупинити транспортний 

засіб, заборону чи обмеження руху, а також приписи про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Правовстановлюючі адміністративні акти МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху встановлюють певні права фізичних 

чи юридичних осіб у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: право на 

керування транспортним засобом, дозвіл на перевезення великовагових, 

надгабаритних чи небезпечних вантажів. Недотримання вимог законодавства 

зацікавленими в отриманні такого права особами є підставою для видачі 

адміністративного акта, який містить відмову. 

4. За формою видання адміністративні акти МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху поділяються на письмові, усні та 

конклюдентні. 

Письмові адміністративні акти видаються у формі наказів, планів 

оперативно-службової діяльності, протоколів, постанов, розпоряджень, 

дозволів (ліцензій), приписів тощо.  

Накази видаються одноосібно начальником департаменту чи 

начальниками управлінь в областях і звернені до підлеглих працівників та 

підрозділів МВС України. Накази МВС України видаються з метою 

організації внутрішньої роботи. Вони містять індивідуальні приписи або 

деталізують правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності. 

Також можуть видаватися накази про заохочення окремих громадян за 

активну участь у пропаганді дотримання Правил дорожнього руху й надання 

допомоги працівникам МВС України в забезпеченні безпеки дорожнього 

руху. 

Накази можуть мати як індивідуальний характер, тобто стосуватися 
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одного працівника та передбачати одноразове виконання або протягом 

певного часу (наказ Управління превентивної діяльності про позбавлення 

премії працівника патрульної поліції), так і нормативний характер, тобто 

поширюватися на невизначене коло осіб та діяти протягом встановленого або 

визначеного часу. 

Важливе місце у внутрішньоорганізаційній діяльності, направленій на 

підготовку ефективного забезпечення безпеки дорожнього руху, посідає 

планування роботи підрозділів МВС України.  

Порядок планування в системі МВС регламентується наказом МВС 

України від 24.01.2005 № 65 «Про затвердження Інструкції з організації 

планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України» [30]. 

Система планування в МВС України охоплює три основні види планів: 

загальні, спеціальні та індивідуальні. Загальні плани, у свою чергу, 

поділяються на перспективні та поточні. 

У Департаменті превентивної діяльності складаються перспективні, 

поточні й спеціальні плани; у відділах (відділеннях), стройових підрозділах, 

як правило, – поточні і спеціальні. 

В обласних управліннях превентивної діяльності складаються поточні 

плани – план основних організаційних заходів на кожен квартал. Він повинен 

відповідати плану основних організаційних заходів ГУНП в області, який 

розробляється на 1 рік. У відділах, відділеннях поточні плани складаються на 

кожен квартал, вони повинні відповідати поточному плану відділу, 

відділення Національної поліції та управлінню превентивної діяльності в 

області. Поточні плани у стройових підрозділах патрульної поліції повинні 

відповідати поточним планам управління превентивної діяльності в області. 

Поряд з поточними планами оперативно-службової діяльності в МВС, 

його головних управліннях, відділах, відділеннях складаються спеціальні 

плани: із забезпечення громадського порядку й безпеки під час проведення 

суспільно-політичних, спортивних та інших масових заходів; комплексних 
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операцій з профілактики правопорушень, посилення охорони громадського 

порядку і боротьби з конкретними видами злочинів; попередження й 

припинення групових правопорушень; на випадок виникнення надзвичайних 

подій, стихійного лиха тощо [29]. У спеціальні плани також закладаються 

питання забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Індивідуальні плани роботи працівників МВС України щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху складаються на добу, тиждень, 

місяць. Вони не містять необхідності виконання показників з виявлення та 

фіксування правопорушень, а будуються виходячи з оперативної обстановки 

на території обслуговування. 

Плани основних організаційних заходів управлінь превентивної 

діяльності в областях складаються штабними підрозділами за погодженням з 

начальниками відповідних служб за підписом начальника управління та 

затверджується начальником ГУНП України в області.  

У справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху письмове оформлення адміністративних актів здійснюється 

шляхом складення протоколу про адміністративне правопорушення, про 

застосування заходів забезпечення провадження, а також винесення 

постанови у справі про адміністративні правопорушення.  

Слід зазначити, що у зв’язку із введенням спрощеного провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, залежно від виду правопорушення буде складатися або 

протокол про адміністративне правопорушення або постанова у справі про 

адміністративне правопорушення.  

Можна виділити характерні риси зазначених адміністративних актів: 

1) це індивідуальні адміністративні акти, які є юридичними актами і 

спричиняють у конкретних осіб виникнення, зміну або припинення їх прав та 

обов'язків; 

2) це акти, що містять правову оцінку поведінки учасників суспільних 
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відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і виступають як 

засоби реалізації санкцій адміністративних норм, застосування заходів 

адміністративного примусу; 

3) це акти, що приймаються в одноосібному порядку; 

4) це акти, що завжди адресуються конкретним громадянам або 

посадовим особам, які не перебувають у службовому підпорядкуванні з 

працівниками поліції [29]. 

Таким чином, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення та винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – це 

адміністративні акти індивідуального характеру, які приймаються під час 

проваджень у справах про адміністративні правопорушення. 

Самостійну групу складають адміністративні акти МВС України, які 

видаються під час безпосередньої організації діяльності із забезпечення 

безпеки дорожнього руху. До них слід віднести вказівки, розпорядження, 

вимоги, дозволи тощо. 

До них належать: 

1) адміністративні акти МВС, які мають дозвільний характер. 

Переважно видаються сервісними центрами МВС – дозвіл на право 

керування транспортними засобами, на перевезення великовагових, 

надгабаритних, небезпечних вантажів тощо. Ці акти реалізують суб'єктивні 

права громадян (наприклад видача посвідчення на право керування 

транспортними засобами) тощо; 

2) адміністративні акти МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, що забороняють певні дії (наприклад, заборона руху 

транспортних засобів та пішоходів на окремих ділянках дороги); 

3) адміністративні акти МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, що покладають на фізичних та юридичних осіб певні 

обов'язки у зв’язку зі здійсненням певних дій у сфері забезпечення безпеки 
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дорожнього руху. Так, при перевірці залізничних переїздів, в разі виявлення 

порушень вимог діючого законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, 

працівники поліції видають посадовим особам обов'язкові до виконання 

приписи про усунення порушень правил, норм та стандартів у сфері безпеки 

дорожнього руху. 

Отже, основна виконавчо-розпорядча діяльність МВС України у сфері 

безпеки реалізується в адміністративних актах, які відображаються в 

розпорядженнях, протоколах й постановах. 

Окрім письмової форми, адміністративні акти можуть мати ще й усну 

форму. Вони також можуть мати внутрішній характер – видаватися у процесі 

організаційної та управлінської діяльності підрозділів Національної поліції, 

направленої на підготовку до забезпечення безпеки дорожнього руху, а також 

у зовнішній діяльності – під час безпосереднього забезпечення безпеки 

дорожнього руху – вимоги до учасників дорожнього руху і посадових осіб з 

питань дотримання законодавства у цій сфері. 

Конклюдентні адміністративні акти мають форму розпорядчо-

регулювальних дій, які застосовуються з метою усунення перешкод у русі, 

надання можливої допомоги учасникам руху в місцях тимчасових заторів, де 

трапилося стихійне лихо або ДТП, при забезпеченні проведення масових та 

спеціальних заходів, при несправній світлофорній сигналізації тощо. До 

таких дій належить регулювання дорожнього руху за допомогою жестів 

(руками, жезлом) та свистка. 

Розпорядчо-регулювальні дії при ускладненні руху здійснюються з 

метою оптимізації транспортних потоків залежно від умов руху за рахунок 

розподілу транспортних засобів по напрямках, смугах руху, а також 

обмеження чи заборону окремих маневрів. При цьому застосовується ручне 

регулювання дорожнього руху жестами та жезлом, встановлюються 

тимчасові дорожні знаки та огородження [31]. 

5. За тривалістю реалізації – строкові (діють протягом певного періоду 
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часу); та безстрокові (діють протягом необмеженого періоду часу); такі, що 

припиняють свою дію в міру їх виконання. 

 

 

1.3. Правова основа діяльності МВС щодо видання 

адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

Підрозділи МВС України, на яких покладено обов’язок щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема Національна поліція та 

сервісні центри МВС, на сьогодні знаходяться на стадії реформування. Але 

нормативно-правова база, що регламентує діяльність вказаних підрозділів 

стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху, є застарілою та не здатною 

на належному рівні регулювати ті суспільні відносини, що склалися на 

сьогодні у цій сфері. В законодавстві у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху існують прогалини. Це стосується не тільки законодавчого 

рівня, а й підзаконних нормативно-правових актів. Це спричиняє  

незахищеність громадян як учасників дорожнього руху, недостатньо 

враховані й інтереси юридичних осіб. Залишаються прогалини в 

законодавстві, що регламентує діяльність МВС України із забезпечення 

безпеки дорожнього руху, в тому числі і видання адміністративних актів. 

Повноваження МВС України з прийняття та виконання 

адміністративних актів визначаються законами, постановами Верховної Ради 

України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів, а також наказами, інструкціями, положеннями МВС 

України й підпорядкованими йому головними управліннями. У структурі 

МВС України можна виділити два ключові підрозділи, на яких покладено 

забезпечення безпеки дорожнього руху – це Національна поліція та сервісні 

центри МВС. Тож розглянемо основні нормативно-правові акти, що 

визначають повноваження цих підрозділів МВС України у сфері 
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забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Усі повноваження Національної поліції визначено у статті 23 Закону 

України «Про Національну поліцію» [27]. До повноважень Національної 

поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху слід віднести такі:  

1) здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої 

на запобігання вчиненню правопорушень; 

2) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, а також вжиття заходів у межах своєї 

компетенції; 

3) вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 

фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення; 

4) здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 

5) у випадках, визначених законом, здійснення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання; 

6) вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, 

морських та річкових портах, інших публічних місцях; 

7) регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за 

дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю 

експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; 

8) здійснення супроводження транспортних засобів у випадках, 

визначених законом; 

9) видання відповідно до закону дозволів на рух окремих категорій 

транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видання та 

погодження дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху; 

10) вжиття усіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема 
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домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок 

кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а 

також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи 

здоров’я. 

Зазначимо, що Закон не передбачає повноважень поліції із винесення 

на місці усного попередження особам, які допустили малозначні 

адміністративні порушення, що, на наш погляд, є прогалиною законодавства. 

Наприклад, водій порушив вимоги правил зупинки транспортних засобів, це 

правопорушення виявив поліцейський та зробив зауваження, на що водій не 

відреагував та відразу переставив транспортний засіб у незаборонене місце. 

Відповідно до діючого законодавства, працівник поліції в такій ситуації, 

керуючись статтею 22 КУпАП, має право звільнити особу від 

адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю 

правопорушення. Але застосування усного зауваження, відповідно до 

частини 2 статті 284 КУпАП, вимагає винесення постанови про закриття 

провадження, що виглядає в даній ситуації досить абсурдним. У зв’язку з 

цим пропонуємо наділити поліцейських повноваженнями щодо винесення 

усного попередження особам, які допустили малозначні адміністративні 

порушення. Отже, пропонуємо доповнити статтю 23 Закону України «Про 

Національну поліцію» пунктом 8-1 такого змісту: 

«виносить на місці усне попередження особам, які допустили 

малозначні адміністративні порушення». 

За окремі склади адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, які наведено в частині 1 cтатті 222 

Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» [32], працівники 

поліції мають право розглядати справи та виносити постанови у справі про 

адміністративні правопорушення. Зазначимо, що усі адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, розгляд яких входить до 

компетенції Національної поліції, розглядаються у спрощеному порядку, 
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який передбачає винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення без складення протоколу про адміністративне 

правопорушення. Ці зміни було запроваджено Законом України від 

14.07.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» [33]. Цим же Законом було внесено ряд інших змін у сфері 

безпеки дорожнього руху, таких як запровадження автоматичної фіксації 

Порушень правил дорожнього руху, введення нового виду стягнень – 

штрафних балів; запровадження безальтернативних стягнень за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 

Поряд з юрисдикційною діяльністю МВС України також здійснює 

діяльність, яка має неюрисдикційний, так званий позитивний характер у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Так, відповідно до частини 4 

статті 34 Закону України «Про дорожній рух», державна реєстрація та облік 

автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, 

самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших 

прирівняних до них транспортних засобів, здійснюються територіальними 

органами Міністерства внутрішніх справ України, а відповідно до частини 8 

статті 15 цього самого закону, теоретичний і практичний іспити для 

отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії 

складаються в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ 

України та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. 

Ці функції покладено на сервісні центри МВС, які в межах своєї 

компетенції здійснюють видачу та обмін посвідчень водія, реєстрацію та 

перереєстрацію транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків, 

а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі 

сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування 

транспортними засобами та отримати довідку про несудимість. З метою 
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виконання покладених на сервісні центри МВС завдань та функцій вони 

взаємодіють з центральними органами виконавчої влади та іншими органами 

державної влади, установами, організаціями, до компетенції яких належать 

питання, пов’язані з роботою системи сервісних центрів МВС. Єдиним 

нормативно-правовим актом, що визначає утворення сервісних центрів МВС, 

є постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про 

утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ» [34].  

Повноваженнями з надання сервісних послуг у сфері безпеки 

дорожнього руху наділена і Національна поліція. Повноваження даного 

підрозділу МВС України в цій сфері визначено статтею 52-3 Закону України 

«Про дорожній рух»: 

1) організація супроводження і забезпечення безпечного руху 

транспортних засобів спеціального призначення; 

2) погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих 

актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, 

залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у 

межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і 

доріг; 

3) погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно 

обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 

робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху 

пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць 

їх збору, порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які 

можуть створити перешкоди дорожньому руху; 

4) видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, 

дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або 

габаритні параметри яких перевищують нормативні; 

5) здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання 
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послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, 

додержання законодавства у зазначеній сфері, розроблення і видача в 

установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху 

транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів [35]. 

Отже, як бачимо, повноваження Національної поліції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені Законом України «Про 

дорожній рух», є значно ширшими, ніж у Законі України «Про Національну 

поліцію». Враховуючи відсутність необхідності дублювання повноважень у 

нормативних актах, які є однаковими за юридичною силою, пропонуємо в 

Законі України «Про Національну поліцію» навести основні повноваження 

працівників поліції щодо здійснення дозвільної діяльності у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху із зазначенням, що інші 

повноваження поліції в цій сфері передбачено в Законі України «Про 

дорожній рух». Отже, пропонуємо п. 13 статті 23 Закону України «Про 

Національну поліцію» викласти в такій редакції: 

«Видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій 

транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує 

дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху, здійснює інші 

дозвільні процедури у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

передбачені Законом України «Про дорожній рух». 

Закон України «Про дорожній рух» розділяє повноваження МВС 

України та Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, хоча 

остання є структурним підрозділом МВС України. Якщо проаналізувати в 

сукупності повноваження МВС України та Національної поліції у сфері 

безпеки дорожнього руху, можна виділити такі основні напрямки діяльності 

останньої: 

- патрулювання вулично-шляхової мережі з метою виявлення 

правопорушень, у тому числі у сфері безпеки дорожнього руху; 
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- здійснення реєстраційно-екзаменаційної діяльності; 

- організація дорожнього руху та нагляд за станом доріг; 

- нагляд за технічним станом транспортних засобів, дотриманням 

правил надання послуг з перевезення пасажирським автомобільним 

транспортом; 

- профілактики порушень Правил дорожнього руху та дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму; 

- оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод; 

- розшук викраденого автомототранспорту та транспортних засобів, 

що зникли з місць скоєння ДТП. 

Розглянемо основні нормативно-правові акти, що регламентують 

діяльність МВС України в даних напрямках роботи. 

До основних підзаконних нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність Національної поліції під час патрулювання 

вулично-шляхової мережі, слід віднести постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 грудня 2008 року № 1102 «Про затвердження Порядку 

тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних 

майданчиках і стоянках» [36], від 17 грудня 2008 року № 1103 «Про 

затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для 

проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» [37], від 17 

грудня 2008 року № 1086 «Про затвердження Порядку тимчасового 

вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення» [38], 

від 10 жовтня 2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху» [39], від 

25.02.2009 № 207 «Про затвердження Переліку документів, необхідних для 

здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у 

внутрішньому сполученні» [40], від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними 
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дорогами, вулицями та залізничними переїздами» [41], від 22.12.2010 № 1166  

«Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних 

засобів, що експлуатуються» [42].  

Зазначимо існування певних відомчих нормативно-правових актів у 

сфері безпеки дорожнього руху, які на сьогоднішній день є чинними, але 

фактично вже не працюють у зв’язку з ліквідацією Державтоінспекції. До 

них слід віднести наказ МВС України від 29.11.2007 № 451 «Про 

затвердження Інструкції з організації діяльності підрозділів 

Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв 

полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів «Зелена 

картка» при нагляді за дорожнім рухом» [43] та основний відомчий 

нормативно-правовий акт, що регламентував діяльність колишньої 

дорожньо-патрульної служби – наказ МВС України від 27.03.2009 № 111 

«Про затвердження Інструкції з питань діяльності дорожньо-патрульної 

служби» [44]. Функції зазначених ліквідованих підрозділів увібрала в себе 

нова патрульна поліція. Але нормативно-правова база, яка б регламентувала 

діяльність вказаного підрозділу Національної поліції, практично відсутня. 

Виходячи з цього, пропонуємо на основі наказу МВС України від 

27.03.2009 № 111 прийняти Інструкцію з питань діяльності патрульної поліції 

щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, в якій визначити завдання та 

функції поліцейських при здійсненні нагляду за дорожнім рухом, 

взаємовідносини та профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху, дії 

під час отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду та 

порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а 

також організацію взаємодії з іншими підрозділами Національної поліції. 

Розглядаючи недоліки законодавчого регулювання діяльності 

Національної поліції, зазначимо відсутність механізму реалізації 

повноважень поліції щодо перевірки наявності документів у водіїв 
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транспортних засобів. Навіть якщо у поліцейського є підозра про незаконне 

заволодіння транспортним засобом, але дана інформація не підтверджена, він 

не може перевірити наявність документів у водія, тому що відсутня така 

підстава в Законі України «Про Національну поліцію». Така ситуація 

найбільш часто призводить до конфліктних ситуацій між водієм та 

поліцейським. 

Зазначимо, що за керування транспортним засобом без документів, 

передбачених ПДР України, встановлено відповідальність за статтею 126 

КУпАП. Але закон обмежив працівників поліції в зупинці транспортних 

засобів для перевірки наявності документів. Так, стаття 35 Закону України 

«Про Національну поліцію» визначає вичерпний перелік підстав для зупинки 

транспортних засобів поліцейським. Крім того, під час спостереження за рухом 

транспортних засобів, поліцейський візуально може виявити тільки порушення 

Правил безпеки руху, тобто ті порушення, що вчиняються під час руху 

транспортного засобу (проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення 

правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків та ін.). Якщо 

водій, керуючи ТЗ, здійснює неправомірну його експлуатацію (керує ТЗ, не 

маючи на це права, перебуваючи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, ТЗ 

знаходиться в розшуку чи в інших випадках), про яку поліцейському заздалегідь 

невідомо, та проїжджає ділянку дороги, за якою здійснює контроль 

поліцейський, не порушуючи при цьому правил безпеки руху, поліцейський не 

має підстав для його зупинки.  

На підставі вищевказаного пропонуємо доповнити частину першу 

статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» пунктом 4-1 такого 

змісту: 

«…якщо виникає необхідність перевірки у водіїв посвідчення водія та 

реєстраційних документів на транспортний засіб, наявність поліса 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена  картка"), у 
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випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний 

засіб, а також відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-

транспортним та іншим документам». 

Детальний алгоритм реалізації цього повноваження поліції 

передбачити в запропонованій Інструкції з питань діяльності патрульної 

поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Розглянемо наступний напрямок діяльності МВС у сфері безпеки 

дорожнього руху, а саме: реєстраційно-екзаменаційну роботу, яка на сьогодні 

покладається на сервісні центри МВС. Зазначимо, що в даному напрямку 

діяльності відбуваються постійні, можна сказати, кардинальні зміни. Так, 

спочатку реєстраційно-екзаменаційні підрозділи Державної автомобільної 

інспекції МВС України наказом МВС України від 30.01.2013  № 72 «Про 

деякі питання діяльності центрів надання послуг, пов’язаних з 

використанням автотранспортних засобів» [45] перейменовано на центри 

надання послуг, пов’язані з використанням автотранспортних засобів, які 

були структурними підрозділами головних управлінь, управлінь МВС 

України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі та підпорядковувалися відповідному управлінню (відділу) 

Державної автомобільної інспекції цих ГУМВС, УМВС. У 2015 році 

відповідно до наказу МВС від 28.10.2015 № 889 «Про утворення 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ» центри надання адміністративних послуг перейменовано в сервісні 

центри МВС з надання адміністративних послуг. В той же час наказ МВС 

України від 30.01.2013 № 72 не втратив чинності, що є прогалиною 

законодавства. 

У зв’язку зі створенням нового структурного підрозділу МВС України 

було прийнято ряд нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 р. № 260 «Деякі питання надання 

інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників» [46], від  



50 

09.11.2015 р. № 904 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації 

(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 

машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів» [47], від 18.11.2015 р. № 941 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

реєстрації транспортних засобів» [48], від 09.12.2015 р. № 1118 «Про 

внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих 

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 

напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів 

та мопедів» [17], від 23 грудня 2015 р. № 1138 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності територіальних 

органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» [49], 

накази МВС України від 29 грудня 2015 року № 1646 «Про затвердження 

Положення про територіальний сервісний центр МВС» [50]. 

Зміна назви вказаного структурного підрозділу МВС України 

пояснюється розвитком його сервісно-публічної функції, пов’язаної із 

забезпеченням прав, свобод та законних інтересів громадян.  

Основою ефективного механізму надання адміністративних послуг 

повинна стати нова система взаємовідносин влади і громадян, що має 

базуватися на принципах прозорості та ефективності, сприяти наданню 

компетентних та зрозумілих для громадян роз’яснень щодо застосування 

законодавства [51, с. 356–361], підвищити рівень виконавчої дисципліни та 

ділової культури державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які безпосередньо співпрацюють із громадянами у напрямі 

надання їм адміністративних послуг [52, с. 69], зобов’язати чиновників 

мотивувати прийняті рішення і надати можливість громадянам брати участь 

у підготовці та прийнятті рішень, що безпосередньо стосуються інтересів 
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громадян [53, с. 57]. Вважаємо, що запровадження інституту 

адміністративних послуг допомогло б досягти найважливішої мети 

адміністративної реформи – змінити ідеологію діяльності держави із 

владарювання на служіння [54]. 

Можна виділити три основні напрямки роботи центрів: 

- державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку автомобілів, 

автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 

мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів; 

- створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та 

інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними 

засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; 

- допуск громадян до керування транспортними засобами, приймання 

державних іспитів на право керування транспортними засобами усіх 

категорій та видача посвідчень водія відповідних категорій, контроль за 

дотриманням законодавства при підготовці та підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів.  

Основними підзаконними нормативно-правовими актами, що 

регламентують реєстраційну роботу сервісних центрів МВС України, є 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про 

затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а 

також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів 

усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» [55], 

від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної 

міграційної служби, і розміру плати за їх надання» [56], від 26.10.2011 

№ 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних 

послуг» [57], від 05.08.2010 № 361 «Про затвердження Порядку обліку, 
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створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших 

суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами 

та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» [58], від 

25.03.2016 № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані 

транспортні засоби та їх власників» [59]. 

Відповідно до зазначених нормативно-правових актів, сервісні центри 

МВС здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів з метою 

контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних 

засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням 

законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і 

надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню 

щодо них протиправних дій [60]. 

Слід вказати на основні зміни, що суттєво спростили процедуру 

реєстрації, перереєстрації транспортних засобів: 

1) реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів відтепер можна 

здійснювати без обов’язкової експертної оцінки; 

2) при перереєстрації можна залишити старий номерний знак у тому 

випадку, якщо новий власник мешкає в тому самому регіоні, що й 

попередній. Також при продажі автомобіля дозволяється залишити номерний 

знак для нового автомобіля. В цьому разі номерний знак при знятті з обліку 

автомобіля потрібно залишити в Центрі на зберігання; 

3) в разі зміни адреси, відновлення втрачених реєстраційних 

документів чи зміни їх (наприклад, в разі зміни прізвища) автомобіль для 

огляду в Центр може не надаватись;  

4) при продажу (даруванні) автомобіля тепер не потрібно знімати його 

з обліку, а можна відразу перереєструвати на нового власника; 

5) зареєструвати автомобіль можна в будь-якому регіоні, незалежно від 

місця реєстрації його власника; 
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6) наявність штрафів за порушення Правил дорожнього руху не може 

бути підставою для відмови в реєстрації, перереєстрації транспортного 

засобу; 

7) при перереєстрації транспортного засобу тепер не потрібно платити 

3 % збір у Пенсійний фонд; 

8) видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу відбувається 

без попередньої видачі тимчасових реєстраційних талонів автовласникам, які 

переїхали в іншу область у зв’язку зі зміною місця мешкання.  

Незважаючи на усі зміни, зазначений напрямок діяльності МВС 

України ще потребує вдосконалення. Як свідчать результати соціологічного 

опитування, при реєстрації транспортних засобів виникають труднощі: 

величезні черги, необхідність ходити від одного вікна до іншого, відсутність 

номерних знаків, бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів – 

68 % респондентів. Отже, виникає необхідність подальшого спрощення 

процедури реєстрації транспортних засобів та підвищення якості надання 

послуг у цій сфері. 

Правовою основою для екзаменаційної діяльності МВС України є ст. 

15, 52-1 Закону України «Про дорожній рух», які визначають основні 

положення про допуск до керування транспортними засобами та 

повноваження МВС Україні в цій сфері відповідно. Основними підзаконними 

нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність Державної 

автомобільної інспекції МВС України з допуску до керування транспортними 

засобами, є постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про 

затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними засобами» [61], накази МВС України 

від 07.12.2009 № 515 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання 

іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі 

посвідчень водія» [62], від 05.08.2010 № 361 «Про затвердження Порядку 

обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та 
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інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними 

засобами та їх складовими частинами,  що мають ідентифікаційні номери» 

[63]. 

Розглянемо основні нормативно-правові акти, що регламентують 

здійснення наступного напрямку роботи МВС України у сфері безпеки 

дорожнього руху – організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг.  

Обов’язкові норми та вимоги до організації дорожнього руху 

встановлено відповідними стандартами. Основні з них такі: ДБН 360-92 

«Містобудування. Планування й забудова міських і сільських поселень», 

ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 

застосування», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні 

дороги, вулиці й залізничні переїзди» та інші. Проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів регламентовано постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та 

залізничними переїздами» [64], а небезпечних вантажів – наказами МВС 

України від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил перевезення 

небезпечних вантажів», від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення 

небезпечних вантажів».  

Проблемними питаннями діяльності МВС України при виданні 

адміністративних актів під час здійснення організації дорожнього руху та 

нагляду за станом доріг є те, що уповноважені посадові особи МВС України 

складають відповідні адміністративні протоколи про притягнення до 

адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, котрі не 

виконують приписи МВС України щодо усунення недоліків у стані 

утримання доріг, а суди відміняють більшу частину цих протоколів, 

мотивуючи це відсутністю коштів у відповідачів по цих справах на ремонт 

доріг. Такий стан справ негативно впливає на загальну картину утримання 

доріг. По-перше, внаслідок того, що працівники МВС України знижують 
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вимогливість до посадових осіб підприємств, котрі відповідають за стан 

утримання доріг. По-друге, ці посадові особи, відчуваючи свою безкарність, 

нічого не роблять для того, щоб отримати кошти, необхідні для ремонту 

доріг, оскільки така ситуація їх цілком влаштовує. Необхідно терміново 

знайти шляхи розірвання цього замкненого кола для попередження хаосу, що 

може виникнути на дорогах за відсутності необхідних заходів з їх безпечного 

утримання. 

Подальшими кроками у напрямку проведеного дослідження вважаємо 

створення моделі ефективної системи державного управління сферою 

дорожнього руху та його безпеки, розробку відповідних законопроектів, 

спрямованих на підвищення ефективності організації дорожнього руху та 

підвищення його безпеки [65]. 

Нагляд за технічним станом транспортних засобів, дотриманням 

правил надання послуг з перевезення пасажирським автомобільним 

транспортом регламентовано такими основними нормативно-правовими 

актами: постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 146 

«Про затвердження Порядку забезпечення суб’єктів здійснення 

обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки 

технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за 

надання таких послуг» [66], від 09.07.1999 р. № 1214 «Про заходи щодо 

забезпечення безпечної експлуатації транспортного засобу», від 18.02.1997 

№ 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту», від 08.11.2006 № 1567 «Про затвердження 

Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті» 

[67], наказами МВС України від 13.10.2008 № 534 «Про затвердження Порядку 

здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під 

час їх експлуатації» [68].  

Перелік категорій транспортних засобів, які підлягають проходженню 

обов’язкового технічного контролю, регламентовано статтею 35 Закону 
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України «Про дорожній рух» та постановою КМУ від 30.01.2012 № 137 «Про 

затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та 

обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису 

та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» [69], 

яка затверджує Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та 

обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів. 

Крім зазначених вище, до загальних нормативних актів, що регулюють 

проведення технічного огляду транспортних засобів в Україні, належить 

постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про 

правила дорожнього руху», згідно зі ст. 2.4. пункту «б» якої водій на вимогу 

працівника міліції повинен зупинитися й дати можливість перевірити 

технічний стан, номери агрегатів і комплектність транспортного засобу [70]. 

Особливе місце серед нормативних актів, що регулюють нагляд за 

технічним станом транспортних засобів, належить указам Президента, серед 

яких Указ Президента «Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом» від 20 травня 2004 р. № 

570/2004 71, у п. 4 якого йшлося про наказ МВС та Міністерству 

транспорту України посилити контроль за виїздом на маршрути 

автотранспортних засобів, що належать пасажирським перевізникам, з метою 

недопущення порушення вимог закону щодо перевірки технічного стану 

транспортних засобів 72. 

На сьогоднішній день у багатьох країнах технічний стан транспортних 

засобів перевіряється шляхом проведення періодичного технічного огляду 

транспортних засобів на приватних станціях технічного обслуговування, що 

мають відповідний дозвіл на таку діяльність, а також поліцейськими під час 

експлуатації транспортних засобів. 

Періодичний технічний огляд автомобілів має багатолітню практику. В 

деяких країнах Європи (Фінляндія, Італія) він став обов’язковим ще в 20 роки 

минулого століття. В інших країнах початок сучасним системам 
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обов’язкового технічного огляду автотранспортних засобів було покладено 

прийняттям відповідних законодавчих норм: Бельгії – 1933 р., Австрії – 1939 

р., Японії – 1951 р., Німеччині – 1952 р., Великій Британії – 1960 р., Польщі – 

1961 р., Іспанії, Франції – 1985 р. [73] 

Організація технічного огляду в різних країнах відрізняється. У 

Франції закон зобов’язує центри технічного обслуговування бути 

незалежними в усіх проявах цієї діяльності, так само і в Німеччині, Бельгії, 

Люксембурзі, Швеції, Данії. В Нідерландах, Фінляндії, Ірландії, Австрії, 

Італії станції технічного обслуговування мають однакові повноваження з 

організаціями, що проводять виключно технічний огляд. 

Дорожня поліція в цих країнах не має ніякого відношення до самої 

процедури періодичного технічного огляду, вона лише контролює наявність 

документів, що підтверджують його проходження. Якщо поліцейський 

виявить несправність транспортного засобу під час його експлуатації в 

період між проходженням періодичного технічного огляду, він має 

повноваження притягнути водія до відповідальності. З цією метою 

використовуються спеціальні технічні засоби. 

До середини 2011 Україна діяла приблизно за такою схемою перевірки 

технічного стану транспортних засобів, за винятком участі ДАІ при 

проходженні державного технічного огляду. Але Законом України від 

05.07.2011 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних 

перевезень» [74] було відмінено проходження державного технічного огляду 

для транспортних засобів, що використовуються в особистих цілях без мети 

отримання прибутку, та запроваджено обов’язковий технічний контроль для 

транспортних засобів, що експлуатуються з комерційною метою. 

Залишається актуальним питання повноважень МВС України щодо 

здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів.  

У повноваженнях поліції, що визначені Законом України «Про 
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Національну поліцію», не передбачено здійснення останніми перевірки 

технічного стану транспортних засобів. У той же час пунктом 2 статті 35 

зазначеного Закону передбачено як підставу для зупинки транспортного 

засобу наявність ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного 

засобу. Якщо такі ознаки знайдуть своє підтвердження, поліцейський 

повинен притягнути водія до відповідальності за відповідною частиною 

статті 121 КУпАП.  

Таким чином, вважаємо за доцільне закріпити на законодавчому рівні 

право поліції на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів 

під час їх експлуатації, а також затвердити відповідною інструкцією порядок 

реалізації такого права. 

Наступний напрямок роботи МВС України у сфері безпеки дорожнього 

руху – профілактика порушень Правил дорожнього руху та дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму. Пропаганда безпеки дорожнього руху 

визначається як цілеспрямована діяльність по поширенню знань, що 

стосуються питань забезпечення безпеки дорожнього руху, роз’яснення 

законодавства, правових норм, що регламентують поведінку учасників 

дорожнього руху, технічних вимог до транспортних засобів та елементів 

дорожньої інфраструктури. Важливе місце у пропаганді займають заходи  

своєчасного інформування населення про стан аварійності в дорожньому русі 

і виховно-профілактичних заходах щодо попередження ДТП.  

Якщо проаналізувати вітчизняні підзаконні адміністративно-правові 

акти з профілактики порушень Правил дорожнього руху та забезпечення 

безпеки на дорогах, то ми постанемо перед проблемою недостатньої правової 

регламентації та визначеності тих форм профілактичної діяльності, що маємо 

на сьогодні. Нечіткість окремих нормативних актів, відсутність визначення 

конкретних виконавців, їх обов’язків, джерел фінансування заходів і 

належного контролю виконання ускладнює їх тлумачення та виконання на 

практиці. 
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На жаль, службі організації профілактики аварійності серед населення і 

взаємодії із засобами масової інформації відведено другорядну роль; 

недостатньо уваги приділяється питанням організації агітаційно-

пропагандистської роботи на місцях, матеріально-технічному оснащенню 

відділів (відділень) з організації профілактичної роботи серед населення; у 

засобах масової інформації зменшилася кількість аналітичних матеріалів з 

тематики безпеки дорожнього руху; неналежним є рівень профілактики 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму [75]. 

Аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики 

порушень правил дорожнього руху та дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму необхідно розпочати з актів Президента України. Перш за все 

слід згадати про Указ Президента від 18.01.1996 р. «Про Національну 

програму «Діти України» № 63/96, а саме п. 2 зазначеного нормативного акта 

безпосередньо стосується діяльності МВС України щодо профілактики 

ДДТТ: Забезпечити обов'язкове встановлення знаків дорожнього руху, що 

вказують на можливу присутність дітей на дорогах (поблизу шкіл, дитячих 

садків, оздоровчих та інших дитячих закладів) та посилити контроль за їх 

наявністю (МВС України. Постійно) [76]. 

Програма була розрахована до 2000 р. і мала стати орієнтиром для 

формування регіональних дій у поліпшенні становища дітей та відповідних 

територіальних програм. Але додаткові заходи щодо забезпечення виконання 

Національної програми «Діти України» на період до 2005 р., затверджені 

Указом Президента України від 24.01.2001 р. № 42/2001 [77], не мали 

жодного конкретизованого положення щодо запобігання дорожньо-

транспортному травматизму. Серед інших актів Голови держави слід згадати 

Укази Президента України від 20.05.2004 № 570/2004 «Про заходи щодо 

посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом» 

[78], «Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні» від 

12.11.2004 № 1398/2004 [79]. Серед обов’язків, покладених цими правовими 
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актами на КМУ та міністерства, щодо вдосконалення державного 

забезпечення БДР, деякі стосувалися окремих питань профілактики 

порушень Правил дорожнього руху та ДДТТ.  

Між тим, на сьогоднішній день відсутня єдина державна концепція 

забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. До 5 березня 2014 року 

діяла Концепція Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2016 року, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 року № 771 [80], яка втратила 

чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 

№ 71 [81]. Наразі в умовах сучасності відсутня єдина програма забезпечення 

безпеки дорожнього руху і не розроблено концепції її удосконалення. Отже, 

вимагається першочергова розробка та прийняття єдиної прозорої державної 

цільової концепції забезпечення безпеки дорожнього руху, що повинна 

ґрунтуватися на позитивному досвіді зарубіжних країн у цій сфері. 

Серед суб’єктів спеціальної компетенції щодо профілактики порушень 

правил дорожнього руху слід виділити МВС України, яке постійно 

проводить такі профілактичні заходи як «Автобус», «Увага! Спецсигнал», 

«Пішохід», «Небезпечний вантаж», «Мотоцикліст», «Літні канікули», 

«Увага! Діти на дорозі!». До того ж Міністерством внутрішніх справ України 

разом з Міністерством освіти і науки України з метою профілактики 

дитячого травматизму був розроблений і презентований навчально-

методичний комплект для викладачів, який допоможе при проведенні 

роз’яснювальних бесід щодо основ безпеки дорожнього руху [82].  

Як бачимо, правове забезпечення діяльності МВС України щодо 

профілактики порушень правил дорожнього руху існує та реалізується, але 

ефективність цієї реалізації на практиці поки що слабка. Підвищити її можна 

шляхом проведення відповідних заходів у рамках національної програми, 

спрямованої на забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Розглянуто поняття та місце адміністративних актів МВС України у 

сфері безпеки дорожнього руху в системі актів органів публічної 

адміністрації шляхом порівняльного аналізу поняття «адміністративного 

акта» з «актами управління» та «управлінськими рішеннями» органів 

публічної адміністрації, а також визначення критеріїв класифікації 

адміністративних актів органів публічної адміністрації. На підставі цього 

надано визначення поняттю адміністративного акта МВС України, під яким 

пропонується розуміти прийняті та оформлені у відповідні процесуальні 

документи або конклюдентні управлінські рішення посадових осіб МВС 

України у сфері 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 у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

2. Систему адміністративних актів МВС України представлено через її 

структуру – внутрішній поділ на основні групи (види) актів, що знаходяться 

у взаємному зв’язку. При цьому виділено такі критерії класифікації: 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) – 

строкові та безстрокові. 

3. Запропоновано доповнити статтю 23 Закону України «Про 
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Національну поліцію» пунктом 8-1 такого змісту: 

«виносить на місці усне попередження особам, які допустили 

малозначні адміністративні порушення». 

4. Запропоновано п. 13 статті 23 Закону України «Про Національну 

поліцію» викласти в такій редакції: 

«Видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій 

транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує 

дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху, здійснює інші 

дозвільні процедури у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

передбачені Законом України «Про дорожній рух». 

5. Обґрунтовано необхідність прийняття єдиної прозорої державної 

цільової концепції забезпечення безпеки дорожнього руху, що повинна 

ґрунтуватися на позитивному досвіді зарубіжних країн у цій сфері, 

визначення в ній місця та ролі МВС України щодо профілактики дорожньо-

транспортного травматизму. 
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Розділ 2 

АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ В ПОЦЕДУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

МВС УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

2.1. Адміністративні акти МВС України в реєстраційно-

транспортних процедурах 

 

З огляду на продовження адміністративної реформи в Україні, зміни 

концепції та принципів діяльності правоохоронних органів, перехід від 

домінування каральної функції в їх діяльності до сервісно-публічної на 

засадах прозорості, рівності та доступності актуальним виглядає питання 

процедурної діяльності МВС України щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Синтезуючи функції МВС України у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, можна виділити два основних напрямки: юрисдикційний та 

неюрисдикційний (позитивний). Для забезпечення останнього МВС України 

наділена повноваженнями щодо здійснення реєстраційних, дозвільних та 

інших функцій з метою регулювання суспільних відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Ця діяльність повинна 

здійснюватися в певних рамках, передбачених відповідними нормативно-

правовими актами. Як показує аналіз діючого законодавства, що регулює 

адміністративну діяльність МВС України щодо прийняття та застосування 

адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

відповідні правові процедури здійснення даної діяльності регламентовані не 

повною мірою, іноді фрагментарно. В умовах формування в Україні правової 

держави таке положення не є допустимим.  

Перш ніж перейти до розгляду процедурної діяльності МВС України 
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щодо прийняття та застосування адміністративних актів у реєстраційно-

транспортній справі, визначимо поняття процедури в адміністративному 

праві, співвідношення її з адміністративним процесом, а також види 

процедурної діяльності МВС України щодо видання адміністративних актів у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Зазначимо, що існує три основні підходи до співвідношення 

адміністративного процесу та адміністративної процедури. 

Відповідно до першого, дані поняття є окремими, оскільки 

передбачають діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо регулювання різних суспільних відносин. А саме, 

процес пов’язують з регулюванням правового спору (розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, застосування до правопорушників 

адміністративних стягнень та заходів адміністративного примусу), а 

процедуру – із вирішенням справи позитивного характеру (реєстраційне, 

дозвільне провадження тощо). Це пояснюється тим, що в основі як процесу 

так і процедури лежить провадження – встановлений законодавством 

порядок діяльності органів публічної адміністрації та деяких інших владних 

суб’єктів щодо розгляду та вирішення адміністративних справ у межах їх 

компетенції. І ці провадження залежно від категорії справ можна поділити на 

юрисдикційні та неюрисдикційні. Адміністративно-юрисдикційний підхід 

розуміння адміністративного процесу пропонують такі вчені: Ю. П. Битяк, 

В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін. [83]. Адміністративний процес 

А. П. Альохін поділяє на дві основні категорії: 

1) адміністративно-процесуальну, до якої автор відносить 

адміністративну юрисдикційну діяльність – розгляд спірних питань 

застосування норм матеріального адміністративного права, застосування в 

передбачених законом випадках заходів адміністративного примусу; 

2) адміністративно-процедурну, до якої автор відносить розгляд 

індивідуальних справ неюрисдикційного характеру [84, с. 56]. Цю позицію 
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підтримує й Ю. М. Козлов, який виділяє два напрями адміністративно-

процесуальної діяльності – адміністративно-процедурний та 

адміністративно-юрисдикційний [85, с. 305].  

Ці самі дві складові адміністративного процесу виділяє й 

І. П. Голосніченко. При цьому до адміністративно-юрисдикційного процесу 

він відносить процесуальну діяльність адміністративних судів та органів 

публічної адміністрації, що діють на тих самих засадах вирішення 

адміністративно-правових спорів та реалізації адміністративної 

відповідальності за порушення норм матеріального права. Другу складову 

адміністративного процесу становить адміністративно-процедурна діяльність 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі 

виконання останніми делегованих державою виконавчих функцій [86, с. 8]. 

Другий підхід зводить адміністративний процес виключно до судової 

діяльності з вирішення адміністративно-правових спорів. Діяльність органів 

публічної адміністрації з вирішення будь-яких адміністративних справ 

здійснюється в рамках адміністративної процедури. Такий підхід 

пояснюється законодавчим визначенням адміністративного процесу. Так, 

стаття 3 Кодексу адміністративного судочинства України визначає, що 

адміністративний процес – це правовідносини, що складаються під час 

здійснення адміністративного судочинства [87]. Висловлювали свої думки на 

право існування такої теорії  Ю. С. Педько, В. П. Тимощук [88; 2]. Цієї точки 

зору дотримується С. М. Махіна, яка фактично ототожнює адміністративний 

процес з адміністративним судочинством та адміністративною юстицією [89, 

с. 53]. На думку В. К. Матвійчука, адміністративне судочинство представляє 

собою судову діяльність з реалізації судової влади шляхом розгляду й 

вирішення публічно-правових спорів, у той час як адміністративний процес є 

формою реалізації правосуддя (адміністративного судочинства), яка 

забезпечує як гарантії здійснення правосуддя, так і гарантії права осіб на 

судовий захист [90, с. 57]. Такої самої позиції у своїх працях дотримуються 
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І. О. Картузова і А. Ю. Осадчий, вважаючи, що адміністративний процес 

потрібно розглядати як форму здійснення правосуддя в адміністративних 

справах [91, с. 22]. 

На наш погляд, не можна ототожнювати поняття діяльності органів 

публічної адміністрації і з вирішення справ позитивного характеру і з 

вирішення справ юрисдикційного характеру, тому вважаємо даний підхід 

неприйнятним.  

Третій підхід визначає адміністративний процес у так званому 

широкому розумінні. Погоджуємося з думкою С. Г. Стеценка, який надає 

власне тлумачення адміністративного процесу, як врегульованої нормами 

адміністративно-процесуального права діяльності органів публічної 

адміністрації та деяких інших владних суб’єктів, спрямованої на розгляд та 

вирішення адміністративних справ. Під іншими владними суб’єктами слід 

розуміти адміністративні суди (при розгляді адміністративних справ), інші 

суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій, у тому числі 

на виконання делегованих повноважень [92; 93]. 

Також поділяємо думку І. П. Голосніченка та М. Ф. Стахурського, які 

усю адміністративно-процесуальну діяльність поділяють на адміністративно-

процедурний та адміністративно-юрисдикційний види [94, с. 22, 25, 75]. У 

працях Н. Г. Саліщевої та М. Я. Масленнікова говориться про так званий 

юрисдикційний підхід до визначення адміністративного процесу – 

«діяльність спеціальних суб’єктів щодо застосування адміністративно-

правових санкцій» [95, с. 8]. Такої самої точки зору дотримуються 

А. А. Дьомін та М. І. Піскотін, які пов’язують адміністративний процес лише 

з юрисдикційною діяльністю органів державної влади [96, с. 8]. 

Отже, на нашу думку, адміністративний процес потрібно розуміти в 

широкому значенні, а також виділити його складові залежно від категорії 

адміністративних справ: адміністративно-юрисдикційний процес та 

адміністративна процедура. 
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Адміністративно-юрисдикційний процес – урегульований нормами 

адміністративного права порядок діяльності органів публічної адміністрації 

та деяких інших владних суб’єктів з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, справ про дисциплінарні проступки, а також розгляд скарг 

громадян. Тобто, як бачимо, в юрисдикційному адміністративному процесі 

розглядаються адміністративні справи, що мають характер правового спору. 

Адміністративна процедура – урегульований нормами 

адміністративного права порядок діяльності органів публічної адміністрації з 

розгляду адміністративних справ позитивного характеру (реєстраційне, 

дозвільне провадження тощо), який закінчується прийняттям 

адміністративного акта або укладанням адміністративного договору [97]. 

Щодо співвідношення таких понять як «адміністративна процедура» та 

«адміністративне провадження», вважаємо, що найбільш вдалою є точка зору 

В. Т. Тимощука, який їх визначив так: під адміністративною процедурою 

розумітиметься загальний встановлений порядок розгляду та вирішення 

адміністративних справ адміністративними органами (модель провадження), 

а провадження означатиме вже власне розгляд та вирішення окремої справи, 

тобто конкретна активна діяльність адміністративного органу [2, с. 73]. 

Отже, розглянемо процедурну діяльність МВС України з прийняття та 

застосування адміністративних актів у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Перш за все визначимо напрями процедурної діяльності МВС України 

з прийняття та застосування адміністративних актів у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. На наш погляд, слід виділити такі напрями 

зазначеної діяльності: 

- провадження щодо видання адміністративних актів у реєстраційно-

транспортній справі; 

- провадження щодо видання адміністративних актів у екзаменаційно-

транспортній справі; 
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- провадження щодо видання адміністративних актів дозвільного 

характеру. 

Розглянемо перший напрямок процедурної діяльності МВС України у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Поняття державної реєстрації транспортних засобів закріплено в статті 

34 Закону України «Про дорожній рух» [28]. Відповідно до вказаної норми, 

державна реєстрація транспортних засобів полягає у здійсненні комплексу 

заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення 

реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних 

номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і 

видачею реєстраційних документів та номерних знаків. Державний облік 

зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 

зареєстровані транспортні засоби та їх власників.  

Також дана норма визначає перелік транспортних засобів, які 

підлягають державній реєстрації – призначені для експлуатації на вулично-

дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: 

автомобілі, автобуси, мотоцикли усіх типів, марок і моделей, самохідні 

машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до 

них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних 

дорогах державного значення. На наш погляд, не досить вдало законодавець 

закріпив обов’язок реєстрації мопедів, прив’язавши до нього умову «що 

використовуються на автомобільних дорогах державного значення». З цієї 

норми виходить, що державній реєстрації не підлягають мопеди, якщо вони 

експлуатуються на дорогах не державного значення. Насправді це не 

відповідає дійсності. Тому пропонуємо виключити з ч. 3 ст. 34 Закону 

України «Про дорожній рух» слова «що використовуються на автомобільних 

дорогах державного значення». 

Загальні положення про порядок здійснення державної реєстрації 
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транспортних засобів закріплені в постанові Кабінету Міністрів України від 

07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку 

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів 

та мотоколясок» [55]. Відповідно до п. 3 зазначеної постанови, державна 

реєстрація транспортних засобів проводиться сервісними центрами МВС з 

метою контролю за відповідністю конструкції та технічного стану 

транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, 

використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного 

стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них 

протиправних дій [98]. 

Зазначимо відсутність нормативно закріпленого порядку здійснення 

сервісними центрами МВС України державної реєстрації, перереєстрації та 

обліку транспортних засобів. Натомість, сервісні центри МВС України на 

сьогодні керуються чинним наказом МВС України від 11.08.2010 № 379 

«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами 

Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку 

транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, 

номерних знаків на них» [99] (далі – Інструкція про порядок реєстрації ТЗ). 

Під час державної реєстрації автотранспортних засобів та причепів до 

них центрами здійснюється не тільки їх облік, а й перевірка правомірності їх 

експлуатації, а також перевірка відповідності їх конструкції, технічного 

стану та обладнання встановленим вимогам безпеки.  

Таким чином, державна реєстрації транспортних засобів та причепів до 

них може бути визначена як офіційне підтвердження від імені держави факту 

обліку та допуску до експлуатації по автомобільних дорогах загального 

користування транспортного засобу чи причепу до нього, конструкція, 

технічний стан та обладнання якого відповідає встановленим вимогам 

безпеки, а також знаходження в законному обігу як об’єкта цивільних прав.  
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Державна реєстрації транспортних засобів та причепів до них 

здійснюється шляхом спеціальних адміністративних процедур, які належать 

до числа реєстраційних. У рамках даних процедур посадовими особами 

сервісних центрів МВС вирішуються індивідуальні справи, пов’язані з 

державною реєстрацією транспортних засобів та причепів до них, які можна 

назвати реєстраційно-транспортними актами.  

Залежно від питань, пов’язаних з державною реєстрацією транспортних 

засобів, слід виділити такі види реєстраційно-транспортних актів: 

- акти про реєстрацію транспортних засобів, у тому числі тимчасової; 

- акти про зміну реєстраційних даних на транспортні засоби; 

- акти про зняття транспортних засобів з реєстраційного обліку; 

- акти про видачу реєстраційних знаків «Транзит»; 

- акти про видачу дублікатів реєстраційних документів на транспортні 

засоби в обмін на втрачені, не придатні для використання чи ті, які не 

відповідають встановленим зразкам, строк дії яких скінчився; 

- акти про видачу реєстраційних знаків на транспортні засоби в обмін 

на втрачені, не придатні для використання чи ті, які не відповідають 

державним стандартам України. 

Процедурна діяльність посадових осіб Центрів щодо прийняття 

конкретного реєстраційно-транспортного акта здійснюється у вигляді 

проваджень, які можна поділити на такі стадії: 

- 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; 

Слід зазначити, що в нормативно-правових актах, що затверджують 
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порядок діяльності сервісних центрів МВС, не визначено стадії провадження 

щодо здійснення реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та причепів 

до них, не систематизовано норми по цих стадіях, що ускладнює логічну 

послідовність дій посадових осіб сервісних центрів при вирішенні 

реєстраційно-транспортної справи.  

Розглянемо більш детально кожну зі стадій: 

1. Порушення реєстраційно-транспортної справи  

Інструкція про порядок реєстрації ТЗ не передбачає особливої 

процедури порушення реєстраційно-транспортної справи. На наш погляд, 

реєстраційно-транспортну справу слід вважати порушеною з моменту 

прийняття посадовою особою Центру заяви власників ТЗ – фізичних або 

юридичних осіб, інших документів, передбачених п. 3.1 Інструкції про 

порядок реєстрації ТЗ, необхідних для реєстрації транспортного засобу та 

власне самого ТЗ. У заявах юридичних осіб обов'язково зазначаються 

прізвище, ім'я, по батькові особи, якій доручається провести оформлення ТЗ, 

та зразок її підпису, а на заяві ставляться підпис уповноваженої посадової 

особи (із зазначенням посади, П.І.Б.) та відбиток печатки юридичної особи.  

Варто зазначити, що Інструкцією про порядок реєстрації ТЗ 

передбачено можливість подання такої заяви за допомогою каналів 

електронного зв'язку, але на практиці вказана норма, на жаль, до сьогодні у 

багатьох Центрах не працює. 

При зверненні особи, уповноваженої в установленому порядку 

власником – фізичною особою ТЗ здійснювати реєстрацію ТЗ, обов'язково 

подається примірник нотаріально посвідченої довіреності. 

Факт прийняття посадовою особою Центру заяви власників ТЗ, інших 

документів та транспортного засобу згідно з Інструкцією про порядок 

реєстрації ТЗ, тобто факт порушення реєстраційно-транспортної справи, не 

передбачає видачу заявнику документа, що підтверджує отримання 

посадовою особою документів.  
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Інструкцією про порядок реєстрації ТЗ не передбачено відмови 

(письмової чи усної) від прийняття заяви та інших документів для реєстрації 

ТЗ. Але, оскільки є певні умови для реєстрації транспортних засобів, то, 

відповідно, порушення цих умов буде слугувати підставою для відмови в 

порушенні реєстраційно-транспортної справи. 

Отже, виділимо ці підстави: 

- надання не усіх документів, необхідних для здійснення відповідних 

реєстраційних дій; 

- надання документів, які не відповідають встановленим вимогам чи 

документів не уповноваженими на те особами (особа, яка не є власником 

транспортного засобу); 

- ненадання транспортного засобу стосовно якого повинна 

здійснюватися реєстрація. 

Після прийняття уповноваженою особою сервісного центру заяви та 

інших документів, необхідних для здійснення реєстраційних дій, тобто після 

порушення реєстраційно-транспортної справи, закінчується перша стадія 

провадження та відбувається перехід до другої – підготовки до прийняття 

адміністративного акта в реєстраційно-транспортній справі.  

2. Розгляд реєстраційно-транспортної справи та підготовка 

прийняття адміністративного акта 

Дана стадія є центральною та основною у провадженні, що 

розглядається. На цій стадії уповноваженими особами центру здійснюються в 

певній послідовності дії, направлені на забезпечення підготовки до 

здійснення акту реєстрації транспортного засобу. Ці дії полягають в огляді 

транспортного засобу, перевірці представлених заявником документів на 

транспортний засіб, документів, що посвідчують особу власника 

транспортного засобу за наявними базами даних МВС України з метою 

встановлення правомірності експлуатації транспортного засобу, а також 

сплати його власником передбачених законодавством податків і зборів 
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(обов'язкових платежів). 

У рамкам стадії, що розглядається, можна виділити два етапи 

підготовки прийняття адміністративного акта в реєстраційно-транспортній 

справі: 

1. Перевірка представлених заявником документів, необхідних для 

реєстрації транспортного засобу; 

2. Огляд наданого для реєстрації транспортного засобу. 

На етапі документальної перевірки уповноважені посадові особи 

Центру здійснюють такі основні дії. 

1. Встановлення особистості власника транспортного засобу, наданого 

для здійснення реєстраційних дій. Особистість власника транспортного 

засобу встановлюється на підставі відповідних документів, що посвідчують 

особу (як правило, паспорт громадянина України). 

2. Перевірка за Єдиним державним реєстром МВС, наявними базами 

даних АІС «Довідка-рахунок», «Митний документ», «Автомобіль», 

«Документ», «АРМ-РОЗШУК» документів, які подаються до сервісного 

центру МВС для проведення реєстрації ТЗ: свідоцтво про реєстрацію ТЗ або 

технічний паспорт, відповідні документи Держмитслужби, довідка-рахунок, 

акт приймання – передачі ТЗ, договір купівлі-продажу, біржова угода, інші 

документи, що підтверджують  правомірність придбання ТЗ. 

3. Встановлення факту оплати заявником передбачених нормативно-

правовими актами платежів за видачу та заміну реєстраційних документів, 

паспортів транспортних засобів, державних реєстраційних знаків 

транспортних засобів та іншої спеціальної продукції, необхідної для допуску 

транспортних засобів до участі в дорожньому русі, що видається сервісними 

центрами МВС. Даний факт встановлюється посадовими особами сервісних 

центрів МВС шляхом перевірки наявності відповідних квитанцій чи 

платіжних доручень про оплату відповідних платежів.  

Після здійснення вказаних перевірочних заходів стосовно 
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представлених для перевірки документів, відбувається перехід до наступного 

етапу підготовки прийняття адміністративного акта в реєстраційно-

транспортній справі – огляду транспортного засобу. 

На етапі огляду представленого для реєстрації транспортного засобу 

уповноважені посадові особи сервісного центру МВС виконують такі основні 

дії. 

1. Візуальний огляд транспортного засобу, представленого на 

реєстрацію, в ході якого встановлюється: 

- відповідність транспортного засобу встановленим вимогам 

нормативно-правових актів, що пред’являються до безпеки конструкції 

транспортних засобів; 

- відповідність номерів агрегатів та реєстраційних знаків документам, 

що посвідчують право власності на транспортний засіб. 

Інструкція про порядок реєстрації ТЗ не регламентує процедуру 

здійснення огляду транспортного засобу, відсутня вказівка на те, які саме дії 

повинні здійснюватися посадовими особами сервісного центру МВС та в якій 

послідовності. 

Перевірка представленого для здійснення реєстраційних дій 

транспортного засобу за наявними обліками розшукуваних транспортних 

засобів. 

Про результати проведеної перевірки посадова особа сервісного центру 

МВС робить відповідні записи в наданій власником транспортного засобу 

заяві. 

Після закінчення огляду та перевірки транспортного засобу 

завершується стадія підготовки прийняття адміністративного акта в 

реєстраційно-транспортній справі і відбувається перехід до наступної стадії – 

прийняття адміністративного акта за результатами розгляду реєстраційно-

транспортної справи. 

3. Прийняття адміністративного акта за результатами розгляду 
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реєстраційно-транспортної справи 

На цій стадії уповноважена особа сервісного центру МВС, 

розглянувши усі надані заявником для здійснення реєстрації транспортного 

засобу документи, з врахуванням відображених у них результатів 

документальної перевірки, огляду і перевірки транспортного засобу, приймає 

рішення в реєстраційно-транспортній справі з прийняттям адміністративного 

акта, який може бути двох видів: 

1. Задоволення заяви щодо здійснення стосовно транспортного засобу 

реєстраційної дії. 

2. Відмова в задоволенні заяви щодо здійснення стосовно 

транспортного засобу реєстраційної дії. 

Результат рішення в реєстраційно-транспортній справі вноситься у 

заяву уповноваженою посадовою особою сервісного центру та 

підтверджується її підписом із зазначенням П.І.Б. та дати. 

У випадку задоволення заяви щодо здійснення стосовно транспортного 

засобу реєстраційної дії, залежно від виду реєстраційно-транспортної справи 

уповноважена особа сервісного центру МВС приймає адміністративний акт 

про: 

- реєстрацію транспортного засобу, в тому числі тимчасову; 

- зміну реєстраційних даних транспортного засобу; 

- зняття транспортного засобу з реєстраційного обліку; 

- видачу реєстраційних знаків «Транзит»; 

- видачу дублікатів реєстраційних документів на транспортний засіб; 

- видачу номерних знаків на транспортний засіб. 

При відсутності законних підстав для задоволення заяви щодо 

здійснення стосовно транспортного засобу реєстраційної дії уповноважена 

особа сервісного центру МВС приймає адміністративний акт про відмову в 

здійсненні однієї з перелічених вище реєстраційних дій. 

Адміністративний акт у реєстраційно-транспортній справі повинен 
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мати офіційно-документальну форму. 

Запис про відмову в реєстрації ТЗ із зазначенням мотивованих підстав 

відмови також вноситься в цю заяву, копія якої повертається власнику ТЗ або 

його представнику. На прохання заявника складається окрема письмова 

відповідь про підставу відмови в реєстрації ТЗ, яка підписується 

уповноваженою посадовою особою та реєструється в установленому 

порядку. 

Про проведену реєстрацію, перереєстрацію ТЗ, видачу і приймання 

реєстраційних та інших документів, які є підставою для реєстрації, а також 

номерних знаків, робиться відповідний запис у книзі обліку зареєстрованих 

ТЗ. Допускається ведення як загальної книги обліку зареєстрованих ТЗ при 

здійсненні реєстрації ТЗ, що належать фізичним або юридичним особам, так і 

окремих книг обліку зареєстрованих ТЗ. 

Під час проведення реєстрації відомості про ТЗ та його власника 

вносяться до свідоцтва про реєстрацію ТЗ за допомогою засобів 

комп'ютерної техніки. На зареєстровані ТЗ сервісним центром видаються 

реєстраційні документи, а також номерні знаки, що відповідають вимогам 

державного стандарту України. Факт отримання власником ТЗ або 

уповноваженою ним особою номерних знаків та реєстраційних документів 

підтверджується їх підписами в книзі обліку зареєстрованих ТЗ або в заяві 

при автоматизованому процесі проведення реєстрації. 

Рішення, прийняте в реєстраційно-транспортній справі, може бути 

оскаржено власником ТЗ чи уповноваженою ним особою в установленому 

законом порядку.  

На наш погляд, процедуру обліку транспортних засобів можна 

спростити певним чином. Транспортний засіб повинен бути поставлений на 

облік у сервісному центрі МВС протягом 10 діб з часу його вироблення 

заводом-виробником чи з часу ввезення його на митну територію України. 

При цьому на транспортний засіб видається свідоцтво про його реєстрацію, в 
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якому вказується його державний номерний знак та ідентифікаційні номери 

його складових частин. Відомості ж про власника транспортного засобу 

повинні бути вказані в додатку до свідоцтва про його реєстрацію. Також при 

постановці на облік на транспортний засіб повинен видаватися державний 

номерний знак, який разом зі свідоцтвом про його реєстрацію не повинен 

змінюватися в разі зміни його власника. Тобто при зміні власника 

транспортного засобу зміні підлягає лише додаток до свідоцтва про 

реєстрацію транспортного засобу, при цьому робляться записи у відповідних 

інформаційних базах даних.  

Такі зміни повинні бути внесені до постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Правил державної 

реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок»; а також до нової 

інструкції про порядок здійснення сервісними центрами МВС України 

державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, яку 

запропоновано прийняти на основі чинного на сьогодні наказу МВС України 

від 11.08.2010 № 379 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення 

підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України державної 

реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і 

видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них». 

 

 

2.2. Адміністративні акти МВС України в екзаменаційно-

транспортних процедурах 

 

Екзаменаційне провадження протягом тривалого часу взагалі не 

виділялося в окреме провадження у структурі адміністративного процесу. 

Проте, як показує аналіз діючого адміністративного законодавства України 
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та практики його застосування, значна кількість спеціальних прав може бути 

отримана фізичними особами тільки внаслідок здачі відповідних екзаменів, 

що організовуються та проводяться компетентними адміністративними 

органами з дотриманням особливої адміністративної процедури. Отже, 

постановка в науці адміністративного права питання про існування у 

структурі адміністративного процесу так званого екзаменаційного 

провадження є обґрунтованою та правильною. Підтвердженням цього є 

екзаменаційно-транспортне провадження МВС України, яке являє собою 

урегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 

уповноважених працівників сервісних центрів МВС України з вирішення 

підвідомчих їм екзаменаційно-транспортних справ. 

У підрозділі 2.1 визначено поняття адміністративної процедури. На 

підставі цього визначимо поняття процедури видання сервісними центрами 

МВС України адміністративних актів в екзаменаційно-транспортній справі. 

Для цього визначимо поняття екзаменаційно-транспортної справи, під 

якою пропонується розуміти заяву кандидата на отримання посвідчення 

водія, сукупність інших відомостей та документів, які підлягають розгляду 

уповноваженими працівниками сервісних центрів МВС Україні та прийняття 

рішення про допуск особи до іспиту, проведення такого іспиту, за 

результатами якого особі видається посвідчення водія або відмова в його 

видачі. 

Отже, під процедурою видання сервісними центрами МВС України 

адміністративних актів в екзаменаційно-транспортній справі слід розуміти 

урегульований нормами адміністративного права порядок діяльності 

уповноважених посадових осіб сервісних центрів МВС України щодо 

розгляду звернення особи із 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 
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результатами проведення кваліфікаційного іспиту щодо надання особі права 

на керування транспортними засобами відповідної категорії або відмову в 

наданні такого права. 

Як бачимо, відповідальна посадова особа сервісного центру в такій 

процедурі приймає два рішення: перше – про допуск особи до проходження 

кваліфікаційного іспиту та друге – про надання особі права на керування 

транспортними засобами відповідної категорії або відмову в наданні такого 

права за результатами проведеного іспиту. Ці рішення є адміністративними 

актами, оскільки вони надають особі певного правового статусу. 

В екзаменаційно-транспортній процедурі можна виділити такі стадії: 

- 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 права 

керування транспортними засобами; 

- оскарження відмови в допуску до кваліфікаційного іспиту та відмови 

у видачі посвідчення водія за результатами проведення іспиту. 

Розглянемо кожну з перелічених стадій екзаменаційно-транспортного 

провадження. 

1. Порушення екзаменаційно-транспортної справи 

Проаналізувавши Положення про порядок видачі посвідчень водія та 

допуску громадян до керування транспортними засобами та Інструкцію про 

порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними 

засобами та видачі посвідчень водія можна зробити висновок, що порушення 

екзаменаційно-транспортної справи розпочинається з моменту подання до 

сервісного центру МВС фізичною особою (далі – кандидат) заяви про видачу 

посвідчення водія та документів, передбачених п. 2.1 Інструкції «Про 

порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними 
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засобами та видачі посвідчень водія», а в разі отримання особами посвідчень 

водія вперше – представниками закладів, у яких ці особи проходили 

підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів. 

2. Підготовка до прийому кваліфікаційних іспитів 

На цій стадії посадові особи сервісних центрів МВС відповідно до п. 

2.8 Інструкції «Про порядок приймання іспитів для отримання права 

керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» здійснюють 

перевірку за відповідними автоматизованими базами даних раніше виданих 

посвідчень водія, наявності адміністративних правопорушень, осіб, 

позбавлених права керування транспортними засобами, документів, що 

перебувають у розшуку, осіб, які перебувають у розшуку, виданих свідоцтв 

про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації водіїв.  

На наш погляд, даний пункт не охоплює усіх необхідних перевірочних 

дій, необхідних для прийняття відповідного рішення щодо допуску 

кандидата до іспитів на право керування транспортними засобами, адже 

потрібно також перевірити документи, що підтверджують реєстрацію 

кандидата за місцем мешкання, про закінчення закладу (у разі отримання 

посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії), 

що підтверджують медичну довідку встановленого зразка про придатність до 

керування транспортним засобом відповідної категорії, квитанції про сплату 

коштів за бланкову продукцію та послуги МВС України та інші документи, 

передбачені п. 2.1 зазначеної Інструкції. 

Таким чином, пропонуємо п. 2.8 Інструкції після слів «проводяться 

перевірки» доповнити словами «документів, передбачених п. 2.1 зазначеної 

Інструкції». 

За результатами перевірок отримані матеріали долучаються до 

документів. Посадові особи засвідчують результати перевірок особистими 

підписами (із зазначенням прізвища, імені та по батькові), поданих 
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кандидатом з метою прийняття рішення про допуск до складання іспитів на 

право керування транспортними засобами відповідної категорії. 

В Інструкції не зазначено строки здійснення перевірки. Більшість 

опитаних посадових осіб сервісних центрів (78 %) відповіли, що на 

здійснення такої перевірки цілком вистачає одного дня, якщо не потрібно 

здійснювати додаткової перевірки. 

Таким чином, пропонуємо доповнити п. 2.8 Інструкції реченням такого 

змісту: Перевірка здійснюється протягом доби з моменту подання 

кандидатом усіх необхідних документів, а в разі виникнення потреби 

додаткової перевірки – у строки, передбачені Законом України «Про 

звернення громадян». 

Також на цій стадії формуються списки навчальних груп, 

екзаменаційна комісія з приймання теоретичних і практичних екзаменів. 

Склад комісії призначається керівником Центру. До комісії повинні входити 

працівники Центру. Можуть також залучатися представники від закладів або 

транспортних підприємств, військових комісаріатів і громадських 

організацій.  

У п. 2.9 Інструкції зазначено, що після проведення перевірок на заяві 

посадовою особою робиться чіткий письмовий запис про прийняте щодо 

видачі або обміну посвідчення водія рішення, яке підтверджується підписом 

із зазначенням прізвища, імені, по батькові і дати. У разі надання відмови у 

видачі або обміні посвідчення водія до заяви вноситься запис із зазначенням 

причин та підстав відмови. Насправді ж посадова особа Центру на цій стадії 

не може прийняти рішення про видачу або обмін посвідчення, адже таке 

рішення може бути прийняте лише після здачі кандидатом відповідних 

іспитів. Отже, на цій стадії посадова особа сервісного центру може прийняти 

рішення лише про допуск кандидата до участі в іспитах.  

Таким чином, пропонуємо в п. 2.9. Інструкції слова «видачі або обміну 

посвідчення водія» виключити та доповнити після слів «про прийняте щодо» 
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словами «допуску чи відмови в допуску до складання іспитів на право 

керування транспортними засобами». 

У той же час Інструкція не має чіткого переліку підстав відмови у 

видачі або обміні посвідчення водія. До числа таких підстав, на наш погляд, 

можна віднести: 

- невідповідність представлених кандидатом документів встановленим 

вимогам по формі та змісту; 

- надання підроблених документів; 

- надання документів, що значаться як втрачені чи викрадені; 

- позбавлення кандидата в установленому порядку права на керування 

транспортними засобами. 

На наш погляд, дані підстави повинні бути закріплені в Інструкції. 

Після прийняття посадовою особою сервісного центру рішення про 

допуск кандидата до здачі кваліфікаційних іспитів завершується стадія 

підготовки до прийому кваліфікаційних іспитів. 

3. Прийняття кваліфікаційних іспитів та визначення їх результатів 

Після проведення перевірок поданих документів та внесення 

відомостей до заяв особам видаються екзаменаційні листи, з якими особи 

направляються на складання іспитів для отримання посвідчення водія. 

Паспорт, медична довідка, документи про зміну особистих даних 

повертаються власнику. Особисті дані, які наведені в екзаменаційному листі, 

перевіряються і підписуються особою. 

Кандидати здають два іспити: теоретичний – зі знань Правил  

дорожнього руху за екзаменаційними білетами та практичний – з навичок 

керування транспортними засобами, який проводяться у два етапи: на 

майданчику для навчання з початкового керування, а потім на визначеному 

сервісним центром маршруті в умовах дорожнього руху (за винятком 

перевірки навичок керування на мопеді та мотоциклі). 

Результати складання іспитів із знань Правил дорожнього руху і 
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навичок керування транспортними засобами проставляються в 

екзаменаційному листі та завіряються підписами членів екзаменаційних 

комісій. У кінці кожного робочого дня роздруковується протокол 

екзаменаційної комісії сервісного центру. Протокол підписується усіма 

членами комісії та затверджується підписом голови екзаменаційної комісії. 

Погоджуємося з поглядом Л.В. Сандалова, який вважає, що для більш 

точної та об’єктивної оцінки результатів, показаних кандидатами під час 

кваліфікаційних іспитів, необхідно складати протокол на кожного кандидата 

персонально та вказувати в ньому не тільки підсумкову оцінку його 

теоретичних знань та практичних навичок, але і записувати результати 

перевірки знань та вмінь кожної вправи та вимоги щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Складання таких персональних протоколів 

дозволить об’єктивно оцінити рівень підготовки кожного з кандидатів та 

обґрунтувати висновок про можливість чи неможливість надання йому права 

на керування транспортними засобами відповідної категорії [100]. Також в 

Інструкції необхідно передбачити обов’язок екзаменатора ознайомлювати 

кандидата з протоколом та надання його під підпис. Це, на наш погляд, 

надасть можливість кандидату знати про свої результати та право їх 

оскаржити.  

4. Прийняття адміністративного акта щодо надання права керування 

транспортними засобами відповідної категорії або відмови в наданні права 

керування транспортними засобами 

За результатами здачі кандидатом теоретичного та практичного іспиту 

приймається адміністративний акт з надання права керування транспортними 

засобами відповідної категорії або відмови в наданні права керування 

транспортними засобами. 

Особам, які склали іспити зі знань Правил дорожнього руху і навичок 

керування транспортними засобами в сервісному центрі, оформляються 

посвідчення водія відповідних категорій. Інформація про видані посвідчення 
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водія вноситься до екзаменаційних листів та карток водія, завіряється 

печаткою сервісного центру та підписами посадових осіб. 

Посвідчення водія разом з картками водія та свідоцтвами про 

закінчення закладу видаються особам під особистий підпис в екзаменаційних 

листах (у разі використання комп'ютерної техніки) або в книгах видачі 

посвідчень водія. При цьому екзаменаційний лист додається до матеріалів 

справи. Якщо облік посвідчень водія ведеться за допомогою комп'ютерної 

техніки, реєстри посвідчень водія роздруковуються по тисячі бланків 

посвідчень водія та підшиваються в порядку зростання номерів. У свідоцтві 

про закінчення закладів записуються серії і номери виданих посвідчень водія, 

дата їх видачі і назви Центрів, що їх видали. Записи завіряються підписами 

посадових осіб та печатками Центрів. 

Підставою для відмови в наданні права керування транспортними 

засобами є нескладання теоретичного або практичного іспиту. Якщо особа 

під час теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху, 

посвідчення водія (у разі наявності) у неї вилучається. Особи, які не склали 

іспит зі знань Правил дорожнього руху, до іспиту з навичок керування 

транспортними засобами не допускаються. 

У разі нескладання іспитів повторні теоретичні і практичні іспити 

призначаються не раніше ніж через 5 календарних днів. 

Якщо особи, що отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит 

із навичок керування транспортними засобами втретє, вони допускаються до 

наступного іспиту після проходження повного курсу підготовки керування 

відповідним транспортним засобом у закладі, що підтверджується довідкою 

про повторний курс підготовки керування транспортним засобом. 

Наступна стадія в екзаменаційно-транспортній процедурі – оскарження 

відмови в допуску до кваліфікаційного іспиту та відмови у видачі 

посвідчення водія за результатами проведення іспиту. Вона, на відміну від 

інших, є факультативною та одним із засобів забезпечення дисципліни та 
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законності в діяльності сервісних центрів МВС України, адже сам факт 

можливості застосування такої стадії впливає на тих, кому доручено 

здійснення екзаменаційно-транспортної процедури. 

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб сервісного центру МВС 

можуть бути оскаржені у вищестоящий орган, тобто в Головний сервісний 

центр МВС України або в окружний адміністративний суд.  

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб 

сервісного центру МВС здійснюється у порядку розгляду звернень громадян 

та регламентується Законом України «Про звернення громадян» [101], 

наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177 «Про затвердження Положення 

про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України» [102] та наказом 

МВС України від 12.03.2013 № 230 «Про затвердження Інструкції про 

порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ 

України» [103]. 

Первинний розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність посадових 

осіб сервісного центру проводиться їх керівниками або їх заступниками, які 

визначають виконавців проведення перевірки відомостей, викладених у  

скарзі. Після цього матеріали скарги реєструються у відділі документального 

забезпечення підрозділу МВС України та передаються безпосередньому їх 

виконавцю. 

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями 

обов'язково спілкуються з їх авторами, з'ясовують усі порушені  питання та 

обставини, детально вникають в їх суть, вживають заходів щодо захисту 

конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до 

чинного законодавства. За наявності на те підстав, для перевірки відомостей 

по скарзі та з’ясування дотримання дисципліни та законності під час 

здійснення екзаменаційно-транспортних процедур призначається службове 

розслідування, про що видається належним чином письмово оформлений 
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наказ уповноваженого на те начальника. 

Термін розгляду звернень обчислюється з дня їх надходження та 

реєстрації в органі внутрішніх справ до дня направлення заявнику відповіді 

на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає 

на неробочий день, то за останній день терміну вважається перший після 

нього робочий день.  

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний термін 

повинно бути прийняте одне з таких рішень: 

- прийняти до свого провадження; 

- передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу 

внутрішніх справ; 

- надіслати за належністю до іншого органу виконавчої влади, якщо 

питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції органів внутрішніх 

справ, про що одночасно повідомити автора; 

- залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у статті 8 

Закону України «Про звернення громадян». 

За результатами перевірки звернення приймається адміністративний 

акт МВС України – мотивований висновок про результати розгляду 

звернення громадян, який має містити в собі об'єктивний аналіз усіх зібраних 

матеріалів і повинен відповідати порядку його складання. 

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому 

порядку дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого 

входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівника 

або його заступника. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у 

зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з 

посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням 

порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, 

вжиті органом внутрішніх справ, у межах його компетенції, для захисту 

конституційних прав громадян. Якщо давалася усна відповідь, то складається 
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відповідна довідка, яка долучається до матеріалів перевірки звернення. У 

журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою, або журналі 

реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, або 

ЕРК фіксується, що про наслідки перевірки автора повідомлено в усній 

формі під час особистої бесіди.  

Окремим напрямом екзаменаційно-транспортної процедури є 

організація та контроль за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації водіїв транспортних засобів. 

Підготовка майбутнього водія починається з підготовки або 

перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв автомототранспортних 

засобів у спеціалізованих навчальних закладах, контроль за діяльністю яких 

здійснюють сервісні центри МВС. Найпоширенішим способом пройти 

початкову підготовку для складання іспитів у Центрі є курси підготовки 

водіїв при автошколах, учбових комбінатах, професійно-технічних 

училищах, вищих навчальних закладах тощо.  

Із року в рік, здійснюючи аналіз дорожньо-транспортних пригод на 

автошляхах України, МВС України постійно вказує, що одним із чинників, 

який впливає на рівень аварійності, є слабка або незадовільна підготовка 

водіїв транспортних засобів у навчальних закладах. Це пояснюється тим, що 

система підготовки водіїв транспортних засобів є важливим чинником, який 

на першому етапі формує образ майбутнього водія, закладає в нього знання 

та навички, які у подальшому повинні створити сучасного водія 

транспортного засобу. За часи самостійності нашої держави в Україні зросла 

кількість автомотранспортних засобів та водіїв, що призвело до зростання 

чисельності навчальних закладів, що здійснюють підготовку водіїв 

транспортних засобів. Аварійність також збільшувалася. Частку аварійності 

на автошляхах України створюють водії-початківці, тобто водії зі стажем 

керування від 1 до 3 років. Винними в цьому, як завжди, визнають навчальні 

заклади, що здійснюють підготовку водіїв транспортних засобів. Причина – 
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це слабкі теоретичні та практичні навички під час керування транспортними 

засобами [104]. 

Як свідчать результати соціологічного опитування, більшість опитаних 

водіїв (82 %), які протягом останніх трьох років отримали посвідчення водія, 

зазначають, що саме автошколи формують легковажне ставлення водіїв до 

навчання, складання іспитів та отримання водійського посвідчення. Навчання 

на курсах у середньому триває 90 діб, протягом яких курсанти повинні 

отримати комплекс теоретичних знань з правил дорожнього руху та 

практичних – з навичок керування транспортним засобом. Окремі навчальні 

заклади практикують складання внутрішніх екзаменів, які передують іспитам 

у сервісних центрах МВС України з метою «відсіювання» слабо 

підготовлених курсантів. Після складання внутрішнього іспиту курсант 

отримує свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв 

транспортних засобів. Так виглядає легальна та сумлінна схема отримання 

свідоцтва, але практика підтверджує, що є способи для «скорочення шляху 

до омріяного свідоцтва». Такі шляхи можуть включати в себе заходи від 

«преміювання» інструктора або керівника курсів навчання до тривіальної 

«купівлі» вказаного свідоцтва без відвідування занять з практичної та 

теоретичної підготовки. 

Крім проходження навчання на спеціальних курсах, претендент на 

отримання посвідчення водія повинен пройти медичне обстеження, 

результатом якого має стати довідка про стан здоров’я особи. Таку довідку 

можна отримати у поліклініці за місцем проживання після проходження 

огляду лікарями-фахівцями та наркологом. Як і у випадку із навчанням, 

довідку про стан здоров’я (у зв’язку із постійними чергами у поліклініках) 

також можна отримати за певну винагороду без проходження медичного 

огляду.  

Після отримання свідоцтва про закінчення навчального закладу з 

підготовки водіїв транспортних засобів та медичної довідки майбутній водій 
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потрапляє до центру МВС України, де разом із групою складає 

комп’ютеризований іспит із знань правил дорожнього руху. Після успішного 

складання іспиту із теорії ПДР, який припускає не більше двох помилок, 

претендент прямує на майданчик із складання практичного іспиту з водіння 

автомобіля. Склавши успішно іспит з теорії і практики водіння, сплативши 

збір за видачу водійського посвідчення, особа стає володільцем посвідчення 

водія та допускається до самостійного управління автомобілем.  

Але нелегальна схема отримання водійського посвідчення є значно 

швидшою та такою, яка унеможливлює помилки у відповідях на іспиті з 

ПДР. Найбільш розповсюдженою схемою отримання посвідчення водія є 

така технологія. Особа, яка має бажання гарантовано отримати посвідчення 

водія, вступає на навчання у навчальний заклад із підготовки водіїв, сплачує 

вартість навчання, відвідує або не відвідує заняття із теорії ПДР та практики 

водіння. Закінчивши термін навчання, особа домовляється із інструктором, 

вносить обумовлену плату та без додаткових хвилювань отримує 

посвідчення водія.  

У той же час сервісні центри МВС мають певні важелі впливу на 

зазначені навчальні заклади, які, на наш погляд, не видаються досить 

дієвими. До них слід віднести контроль сервісних центрів МВС України за 

діяльністю навчальних закладів, шляхом видачі бланків свідоцтва про 

закінчення закладу, а також видачі та припинення сертифіката про державну 

акредитацію закладу. Так, Головний сервісний центр МВС України може 

відмовити закладу у видачі свідоцтва, якщо: 

- у документах, поданих закладом, указано недостовірні дані; 

- заклад не має сертифіката про державну акредитацію закладу з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; 

- термін дії сертифіката закінчився або сертифікат анульовано. 

У разі відмови у видачі закладу бланків свідоцтв про закінчення 

закладу надається письмова відповідь із зазначенням причин та підстав 
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відмови.  

Сервісний центр МВС за місцем реєстрації закладу один раз на рік 

здійснює перевірку порядку обліку, зберігання, витрачання бланків свідоцтв 

про закінчення закладу та дотримання установлених вимог при їх 

оформленні і видачі та організовує позапланові перевірки з цих питань (у разі 

припинення закладом діяльності тощо). 

Факт проведення перевірки, виявлені недоліки та інформація про вжиті  

заходи фіксуються в акті про результати перевірки закладу. Акт про 

результати перевірки закладу складається у двох примірниках, перший з яких 

зберігається в наглядовій справі сервісного центру за місцем реєстрації 

закладу, а другий залишається в закладі. При цьому перевірці підлягають: 

- умови зберігання бланків свідоцтв про закінчення закладу; 

- порядок витрачання (видачі) та знищення бланків свідоцтв про 

закінчення закладу; 

- відповідність фактичної наявності бланків свідоцтв про закінчення 

закладу обліковим даним; 

- наявність і достовірність документів (їх копій), які стали підставою 

для видачі свідоцтв про закінчення закладу; 

- правомірність видачі свідоцтв про закінчення закладу, їх заміни або 

видачі дублікатів; 

- процедура приймання іспитів у закладі, оформлення і видачі бланків 

свідоцтв про закінчення закладу, заповнення книги обліку надходження і 

витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; 

- виконання заходів за підсумками попередньої перевірки. 

Перевіряються усі матеріали, які були оформлені за період після 

останньої перевірки. 

У разі виявлення при перевірці недоліків чи порушень установлених 

вимог посадовими особами сервісного центру за місцезнаходженням закладу 
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вносяться пропозиції керівництву закладу щодо їх усунення із зазначенням 

строків виконання. Невиконання наданих пропозицій у зазначений строк є 

підставою для внесення територіальним сервісним центром МВС до 

Головного сервісного центру МВС подання про припинення дії сертифіката.  

На законодавчо-нормативному рівні визначено увесь перелік 

навчально-матеріальної бази закладу [105]. Але стан реалізації усіх вимог до 

навчально-матеріальної бази є незадовільним. Існує тільки візуальний 

контроль при складанні висновку про стан навчально-матеріальної бази. 

Доцільно щорічно вимагати від навчальних закладів документального 

підтвердження витрат на оновлення навчально-матеріальної бази (рахунки, 

накладні тощо). Також для удосконалення системи підготовки водіїв 

транспортних засобів та допуску до керування транспортними засобами 

доцільно здійснити реалізацію подальших пропозицій: 

1. Створення державного електронного реєстру навчальних груп 

закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів. Це дало б змогу здійснювати моніторинг якості 

підготовки не тільки за навчальними закладами, але і відслідковувати якість 

викладання спеціалістами. 

2. Враховуючи вузькість підготовки фахівців (водіїв) та з метою 

підвищення рівня навчального процесу, доцільним є створення типового 

навчально-методичного матеріалу для теоретичних та практичних занять. 

Розробка типового навчально-методичного матеріалу сприяла б 

налагодженню єдиної «лінії» навчання у процесі підготовки водіїв, не 

заперечуючи кожному закладу використовувати деякі особливості в якості 

набуття знань та навичок. 

3. Запровадження інституту молодих водіїв, яким надавати строкове 

посвідчення водія та іспитовий строк. 

4. Підвищення рівня шкільної освіти у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 
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2.3. Адміністративні акти МВС України в дозвільних дорожньо-

транспортних процедурах 

 

Для з’ясування особливостей проваджень щодо видання 

адміністративних актів дорожньо-транспортного дозвільного характеру 

розглянемо сутність дозвільної діяльності МВС України у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, яка лежить у площині дозвільної системи МВС. 

Поняття «дозвільна система» (як самостійний термін) з’явилося тільки 

в XX ст. У той же час суспільні відносини, які можна віднести до дозвільних, 

виникли ще наприкінці XV ст. Серед причин, які обумовили їх появу, можна 

виділити такі: 1) потреба у створенні діючого правового механізму, здатного 

забезпечити реальний вплив на поведінку підлеглих об’єктів з метою 

забезпечення безпеки існуючого державного ладу; 2) необхідність 

встановлення контролю з боку держави за деякими сферами громадського 

життя, безконтрольний розвиток яких міг би заподіяти шкоду встановленому 

порядкові управління суспільством [106, с. 45–46]. У період Жовтневої 

революції і громадянської війни відбувається законодавче закріплення 

терміна «дозвільна система», введеного в обіг постановою ЦВК і СНК СРСР 

від 12 грудня 1924 р. «Про порядок виробництва, торгівлі, зберігання, 

користування, обліку і перевезення зброї, вогнепальних припасів, розривних 

снарядів і вибухових речовин» [107].  

У спеціальній літературі дозвільна система переважно розглядається як 

організаційно-правова діяльність, що здійснюється державою з метою 

забезпечення своїх економічних і соціально-політичних інтересів, для 

створення необхідних умов нормальної діяльності державних і громадських 

організацій, дотримання законності, охорони власності і забезпечення 

громадської безпеки [108, с. 200, 109]. У широкому значенні – це 

регламентований правом порядок, що зобов'язує державні та громадські 
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установи, підприємства, а також громадян отримати у відповідних державних 

органах дозвіл на виготовлення, реалізацію, придбання, перевезення 

(зберігання й використання) визначених предметів.  

У вузькому значенні – це сукупність правил, котрі регулюють порядок 

виготовлення, придбання, користування, зберігання, реалізації та 

транспортування об'єктів, охорона яких становить особливу турботу держави 

та спрямована на забезпечення громадської безпеки, на запобігання та 

припинення можливого використання цих об'єктів із злочинною метою 

тощо [110; 111]. 

Під дозвільною системою в широкому розумінні І. Г. Кириченко, 

В. А. Гуменюк вбачали діяльність щодо забезпечення державними органами 

управління закріпленого у правових нормах порядку, який передбачає 

обов’язкове отримання організаціями, установами та окремими особами 

дозволу на здійснення дій, чітко регламентованих конкретними правилами 

[112; 109]. Зазначені дозволи уповноважені видавати тільки органи 

державного управління, які мають право здійснювати нагляд за додержанням 

таких правил. Пізніше свій підхід до широкого розуміння дозвільної системи 

аргументував Д. М. Бахрах, який, виділяючи основні риси дозвільної 

системи, зазначив, що це особливий порядок діяльності, врегульований 

нормами права, які містяться в законах та підзаконних актах, метою якого є 

забезпечення громадської безпеки, справедливого розподілу суспільного 

фонду та правопорядку в цілому; він пов’язаний з діями, які становлять 

підвищену небезпеку для громадян, суспільства, держави, із санкціонуванням 

винятків із загальних правил, із забезпеченням основ соціальної 

справедливості [113; 109]. 

Чинне законодавство визначає дозвільну систему як особливий 

порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і 

використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, також 

відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій 
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з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян [114]. Але, на нашу 

думку, функціонування дозвільної системи, яку здійснюють органи 

внутрішніх справ, не обмежується тільки колом названих правових відносин.  

Погоджуємося з думкою С. Д. Подлінєва, який під дозвільною 

системою розуміє видання органами внутрішніх справ дозволів на обіг 

предметів, матеріалів і документів, безконтрольне володіння і користування 

якими може заподіяти шкоду громадському порядку, і на відкриття та 

функціонування об’єктів, чия діяльність пов’язана зі станом громадської 

безпеки, громадського порядку, охороною усіх форм власності, а також 

контроль за виконанням громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями правил обігу, відкриття і функціонування об’єктів дозвільної 

системи із застосуванням за допущені порушення заходів адміністративного 

примусу [115]. 

Отже, під дозвільної діяльністю МВС України у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху будемо розуміти урегульовану нормами права 

діяльність посадових осіб МВС України з розгляду можливості надання 

права на керування транспортними засобами, реєстрації транспортних 

засобів, погодження певних видів робіт в частині безпеки дорожнього руху, 

перевезення окремих видів вантажу та іншу, пов’язану з наданням відповідно 

до законодавства дозвільних документів на окремі об’єкти, а також 

контролем за дотриманням відповідних правил суб’єктами отримання такого 

права. Кінцевою стадією такого розгляду буде прийняття адміністративного 

акта посадової особи МВС України у формі відповідного дозвільного 

документа або відмова у видачі відповідного дозвільного документа. 

Оскільки реєстраційно-екзаменаційну діяльність МВС України нами 

вже розглянуто, зупинимося на діяльності МВС України дозвільного 

характеру в дорожньо-транспортній сфері.  

Надзвичайної актуальності набула зараз проблема розвитку вулично-

шляхової мережі, якості та облаштування доріг. Особливо гостро вона стоїть 
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у великих містах і на підходах до них. Зокрема, 39,2 % доріг державного 

значення в Україні не відповідають вимогам за міцністю, 51,1 % – вимогам за 

рівністю. У той час як у Німеччині протяжність швидкісних доріг складає 

10,9 тис. км., у Франції – 7,1 тис., в Італії – 6,2 тис., в Іспанії – 3,1 тис., в 

Австрії – 2,1 тис., в Україні – лише 0,28 тис. км.  

Низьким є рівень фінансування утримання автомобільних доріг 

(наприклад, Франція витрачає 30,4 тис. дол. США на 1 км., Німеччина – 27,3, 

Росія – 12,2, Білорусь – 8,4, Україна – 5). Крім того, у 2008 році суттєво 

зменшено обсяги фінансування робіт на дорогах загального користування 

(10809 млн. грн. у 2007 році, 7666 – у 2008 році), видатки на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг державного 

значення (8000 млн. грн. у 2007 році, 4492 – у 2008 році). У перспективі 

напруженість транспортних потоків тільки зростатиме. Безперечно, необхідні 

довгострокові інвестиції в будівництво і модернізацію автотранспортних 

мереж. Залучати необхідно кошти як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів. 

Зовнішні інвестори будуть вкладати кошти в будівництво сучасних доріг 

тільки за умов наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування й 

швидкого повернення вкладених коштів. Гарантом повернення цих коштів 

має виступити держава. В усьому світі існує позитивна практика залучення 

іноземних інвесторів до будівництва сучасних автомобільних доріг на умовах 

подальшої експлуатації цих доріг за плату цими інвесторами. Кошти, 

вкладені в будівництво цих доріг, інвестор повертає протягом приблизно 10 

років. Надалі дорога переходить у власність держави [116, с. 723]. 

На стан доріг також неабияк впливає державна політика щодо 

проведення дозвільних процедур у сфері безпеки дорожнього руху, 

реалізацію якої здійснює в тому числі МВС України та Національна поліція, 

до повноважень яких входить: 

1) погодження відповідно до вимог Закону України «Про дорожній 

рух», інших актів законодавства проектів на будівництво, реконструкцію і 
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ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, а також 

автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, 

автостоянок, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах 

відведення автомобільних доріг або ліній міських вулиць і доріг, проектів 

детального планування та забудови окремих територій населених пунктів, 

генпланів окремих забудов у населених пунктах, проектів комплексних 

транспортних схем та спорудження ліній міського електричного транспорту 

(далі – проектна документація), участь в експертизі проектів генеральних 

планів населених пунктів; 

2) погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині 

дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, участь у 

випробуванні і прийманні зразків нових конструкцій цих транспортних 

засобів; 

3) погодження поданих в установленому порядку пропозицій стосовно 

обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 

робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, встановлення будь-яких 

світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки, 

розміщення огороджувальних пристроїв, зелених насаджень та зовнішнього 

освітлення доріг, облаштування, реконструкції, ремонту та ліквідації 

залізничних переїздів, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг 

або червоних ліній міських доріг кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, 

пересувних торговельних пунктів і інших споруд, маршрути руху 

пасажирського транспорту, розміщення посадочних майданчиків, зупинок 

таксі та інших транспортних засобів, маршрути організованого руху 

громадян і місця їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових 

заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху; 

4) видання в установленому порядку дозволів на рух транспортних 

засобів з надгабаритними, великоваговими, небезпечними вантажами та в 

колоні, параметри і перелік яких встановлені Правилами дорожнього руху, 
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державними стандартами, угодами про міждержавні перевезення 

небезпечних вантажів і здійснення контролю за дотриманням при цьому 

відповідними посадовими і службовими особами та громадянами норм, 

правил та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху [117]. 

Правові засади здійснення адміністративних дозвільних процедур щодо 

сфери користування автомобільними дорогами та вулицями визначено 

Законами України «Про дорожній рух» [118], «Про автомобільні дороги» [119], 

«Про транспорт» [120], «Про рекламу» [121], «Про благоустрій населених 

пунктів» [122], «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [123] 

тощо. 

Реалізація МВС України вказаних вище повноважень здійснюється в 

рамках відповідного адміністративного провадження, яке умовно може бути 

названим дорожньо-транспортним дозвільним провадженням. Дане 

провадження, на наш погляд, полягає в урегульованій нормами права 

діяльності МВС України з розгляду індивідуальних юридичних справ 

дозвільного характеру та видання адміністративного акта у вигляді 

спеціального дозволу на здійснення певних дій чи діяльності у сфері 

дорожнього руху (далі – дорожньо-транспортні дозвільні справи).  

Отже, розглянемо більш детально порядок діяльності МВС України з 

видачі адміністративних актів у вказаних дорожньо-транспортних справах. 

Зокрема, слід звернути увагу на діяльності підрозділів МВС щодо 

погодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та 

ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, а також 

автозаправних станцій, станцій технічного автомобілів, автостоянок, 

комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення 

автомобільних доріг або ліній міських вулиць і доріг. 

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про 

автомобільні дороги» [119], будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, 

автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших 
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робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюються згідно з 

дозволом органів державного управління автомобільними дорогами та за 

попереднім погодженням з відповідними підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством 

України. Частина друга зазначеної статті визначає, що органи державного 

управління автомобільними дорогами видають за погодженням з 

відповідними підрозділами Національної поліції на платній основі дозволи на 

розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування в межах смуги 

відведення автомобільних доріг загального користування об'єктів, зазначених 

у частині першій цієї статті, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 

України. 

Відповідно до п. 26 постанови Кабінету Міністрів України вiд 

30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони» [124], розміщення споруд малих архітектурних форм 

здійснюється за дозволами, що видаються: в межах червоних ліній міських 

вулиць і доріг – відповідними місцевими виконавчими органами міських рад, 

а у мм. Києві та Севастополі – міськими державними адміністраціями 

відповідно до підпункту 9.3 ДБН А 2.2-3-97 за погодженням з 

Державтоінспекцією, дорожньо-експлуатаційними та іншими 

заінтересованими організаціями; в межах смуг відчуження автомобільних 

(позаміських) доріг – відповідними дорожньо-експлуатаційними 

організаціями за погодженням з Державтоінспекцією. 

Але на сьогодні Державтоінспекцію ліквідовано, а в Національній 

поліції не визначено на нормативному рівні підрозділу, який би відповідав за 

цей напрямок роботи. 

Порядок погодження з Національною поліцією розміщення малих 

архітектурних форм у межах червоних ліній, міських вулиць і доріг та смуг 

відчуження автомобільних (позаміських) доріг установлюється МВС за 
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погодженням із власником автомобільних доріг, міських вулиць, 

Держпідприємництвом, Антимонопольним комітетом. 

Але жодним нормативно-правовим актом порядок погодження з 

Національною поліцією розміщення малих архітектурних форм у межах 

червоних ліній, міських вулиць і доріг та смуг відчуження автомобільних 

(позаміських) доріг не затверджений. Це саме стосується і погодження 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами у межах смуг відведення 

автомобільних доріг і залізничних переїздів. А про будівництво та 

реконструкцію автомобільних доріг у зазначених нормативно-правових актах 

мова не йде взагалі.  

Враховуючи ч. 1 ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», відповідно до якої виключно законами, які 

регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного 

характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного 

характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ 

дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, 

видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк 

видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі 

документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у 

видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа 

дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або 

необмеженість строку дії такого документа; перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської  діяльності, 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 
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постановою Кабінету Міністрів України. 

Аналізуючи практику діяльності служби організації дорожнього руху 

МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, можна дійти 

висновку, що провадження щодо погодження проектної документації 

складається з таких етапів: 

- порушення провадження. Відбувається під час прийняття посадовою 

особою МВС України для розгляду проектної документації, яка завіряється 

підписом особи, відповідальної за проект, та передається разом із заявою до 

підрозділу МВС України, де її приймає відповідальна від керівництва 

посадова особа. Після реєстрації в підрозділі МВС України заява надається 

на розгляд керівникові підрозділу МВС України, який визначає конкретного 

виконавця; 

- розгляд проектної документації. На цій стадії посадові особи МВС 

України розглядають проектну документацію на будівництво 

(реконструкцію) чи ремонт доріг чи дорожніх споруд, проект (схему) 

організації руху. Під час розгляду документації здійснюється перевірка 

відповідності їх вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Строк розгляду проектної документації та прийняття 

рішення про її погодження законодавством не встановлено. Якщо 

спеціальний строк не встановлено, значить він встановлюється відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян», але відповідно до п. 4 ч. 1 статті 

4-1 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», строк видачі 

документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше 

не встановлено законом. Відповідно до ч. 3 статті 37 Закону України «Про 

автомобільні дороги», органи державного управління автомобільними 

дорогами у 30-денний строк приймають рішення про видачу дозволу на 

розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування в межах смуги 

відведення автомобільних доріг загального користування об'єктів, зазначених 

у частині першій цієї статті, або про відмову у видачі такого дозволу.  
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- прийняття адміністративного акта за результатом розгляду заяви. 

МВС України за результатом розгляду заяви приймає одне з таких рішень: 

1) погодити проектну документацію, проект організації руху; 

2) відмовити у погодженні проектної документації. 

У процесі реалізації даних повноважень працівники МВС України 

дають свої пропозиції та висновки, які є актами нагляду, і цим надають право 

на експлуатацію зазначених технічних об’єктів. До вказаної групи актів 

належать також висновки МВС України за проектами на будівництво ліній 

міського електротранспорту в межах питань, які стосуються дотримання 

вимог із забезпечення безпеки дорожнього руху. В цих актах МВС України 

або погоджується з проектами, або дає конкретні зауваження та пропозиції з 

питань безпеки руху. Саме це забезпечує нагляд за відповідністю технічних 

об’єктів діючим вимогам ще на стадії проектування шляхом перевірки 

відповідності проектів (або схем) організації дорожнього руху ДСТУ 218-

03450778.092-2002, а на ділянках доріг, де розміщені об’єкти, слід 

передбачати комплекс обов’язкових заходів із забезпечення безпеки 

дорожнього руху транспорту, пішоходів, інших користувачів. 

На стадії розроблення проектно-кошторисної документації на 

будівництво, реконструкцію та облаштування об'єктів сервісу, розміщення 

рекламних засобів суб'єкт господарювання повинен одержати в МВС 

України технічні умови щодо дотримання вимог з безпеки дорожнього руху. 

При цьому МВС України погоджує проектно-кошторисну документацію і 

бере участь у прийнятті об'єкта в експлуатацію у складі Державної технічної 

комісії [125, с. 143].  

До розгляду приймається проектна документація (при розгляді 

документації на встановлення реклами – дозвіл або згода, видана 

компетентним органом оператору реклами), що розроблена юридичними, 

фізичними особами, які мають відповідну ліцензію (дозвіл), при наявності 

листа на розгляд та документа, що підтверджує оплату за перевірку 
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проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та 

чинним нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху. Лист 

реєструється в канцелярії та розглядається керівництвом відповідного 

підрозділу МВС України. 

Висновок (погодження) за результатами розгляду підписується 

керівником відповідного підрозділу МВС України. На основних кресленнях, 

дозволах, згодах, паспортах тощо робиться запис про погодження (вихідний 

№, дата), ставиться підпис виконавця та завіряється печаткою (штампом). 

При наявності недоліків, порушень правил, норм, стандартів безпеки 

дорожнього руху проектна документація не погоджується, а замовнику 

направляється лист з конкретними пропозиціями та зауваженнями.  

Результати розгляду проектної документації заносяться у 

прошнурований, пронумерований та зареєстрований у встановленому 

порядку в канцелярії підрозділу МВС України журнал висновків (узгоджень) 

по розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво і 

реконструкцію автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних 

переїздів, ліній міського електричного транспорту, генеральних планів міст, 

проектів забудови населених пунктів. Додатково може вестися електронна 

версія журналу [126].  

З метою вдосконалення процедури погодження з органами МВС 

України проектної документації щодо організації дорожнього руху 

вбачається необхідним прийняти Інструкцію про діяльність МВС України з 

організації дорожнього руху і передбачити в ній такі розділи: 

1. Загальні положення. 

2. Здійснення наглядових функцій служби організації дорожнього руху 

МВС України. 

3. Здійснення дозвільних функцій служби організації дорожнього руху. 

4. Вдосконалення організації дорожнього руху. 

5. Типові посадові обов’язки керівного та підлеглого складу служби 
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організації дорожнього руху. 

6. Додатки. 

Розглянемо наступну категорію дозвільних транспортних процедур, що 

здійснює МВС України, а саме прийняття адміністративних актів щодо 

допуску транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, а також 

рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими, небезпечними 

вантажами. 

Адміністративні процедури видачі дозволів на рух транспортних 

засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами регламентуються 

Законами України «Про дорожній рух» [118], «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» [123]; постановою Кабінету Міністрів України від 

18 січня 2001 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 

переїздами» [127], постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 

2007 р. № 879 «Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції 

України з безпеки на наземному транспорті, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державного агентства автомобільних доріг України під час 

організації та проведення робіт із зважування та здійснення габаритно-

вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів на автомобільних дорогах загального користування» [128] та 

спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства 

інфраструктури від 10.12.2013  № 1007/1207 «Про затвердження Порядку 

взаємодії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державного агентства 

автомобільних доріг України під час організації та проведення робіт із 

зважування та здійснення габаритно-вагового контролю транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах 

загального користування» [129] тощо. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. 
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№ 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», дозвіл є 

документом, що дає право на рух великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 

переїздами та визначає умови і режим їх проїзду, та видається перевізнику 

МВС України за наявності погодження з дорожніми, комунальними, 

залізничними та іншими підприємствами і організаціями [127]. 

Враховуючи вищевикладене, вказаний дозвіл МВС України є 

документом дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що дає право 

перевізнику на рух транспортними засобами, габаритні параметри яких 

перевищують нормативні, при здійсненні перевезень, які є видом 

господарської діяльності.  

Дозвіл видається на одноразовий проїзд великогабаритного та 

великовагового транспортного засобу. У разі здійснення постійних проїздів  

одним маршрутом тим самим транспортним засобом дозвіл може видаватися 

на кілька проїздів, але не більше ніж на три місяці.  

Дозвіл на проїзд великогабаритних транспортних засобів 

автомобільними дорогами та вулицями не видається або дія дозволу 

припиняється, якщо на таких дорогах і вулицях може виникнути підвищена 

небезпека для учасників дорожнього руху або транспортні затори. Даний 

дозвіл МВС України є одночасно і дозволом на встановлення та 

використання проблискового маячка оранжевого кольору на 

великогабаритних та великовагових транспортних засобах та на автомобілі 

прикриття із зазначенням його марки та державного реєстраційного номера 

на термін дії дозволу [130].  

У дозволі може бути обмежено максимальну швидкість руху 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів на усьому 

маршруті або на окремих його ділянках залежно від дорожніх умов, 
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габаритів, маси та особливостей вантажу, що перевозиться. 

Для отримання дозволу на рух великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 

переїздами перевізник подає до відповідного підрозділу МВС України 

заявку, в якій вказуються заплановані строки проїзду транспортного засобу, 

маршрут руху, геометричні (висота, ширина, довжина) і вагові (загальна вага, 

осьові навантаження) параметри автотранспорту, інформація про вантаж, 

назва, адреса, телефон перевізника та прізвище відповідальної за перевезення 

особи, оригінали погоджувальних документів з власниками вулично-

дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства та, при 

необхідності, служб міського електротранспорту, електромереж, 

електрифікації, електрозв'язку. 

Заявка на отримання дозволу реєструється в канцелярії та 

розглядається керівництвом відповідного підрозділу МВС України. 

У разі відповідності документів, внесення перевізником плати за 

послуги підрозділ МВС України видає дозвіл у строки, передбачені діючими 

нормативно-правовими актами, та, за необхідності, організовує супровід 

великогабаритного (великовагового) транспортного засобу патрульним 

автомобілем МВС України. Дозвіл видається на одноразовий проїзд. У разі 

здійснення постійних проїздів одним маршрутом тим самим транспортним 

засобом дозвіл може видаватися на кілька проїздів, але не більше терміну, 

який визначений в погодженні власника вулично-дорожньої мережі, 

залізничних переїздів, мостового господарства. 

Підрозділи МВС України ведуть електронний облік (базу) виданих 

дозволів. Матеріали, які є підставою для видачі дозволу (копії 

погоджувальних документів з власниками вулично-дорожньої мережі, 

залізничних переїздів, мостового господарства та, при необхідності, служб 

міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку), 

зшиваються у справи та зберігаються три роки в секретаріаті відповідного 
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підрозділу МВС. 

Адміністративні процедури видачі дозволів на рух транспортних 

засобів з небезпечними вантажами регламентуються Законами України «Про 

перевезення небезпечних вантажів» [131], «Про приєднання України до 

Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних 

вантажів (ДОПНВ)» [132], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху» [133]; постановою Кабінету Міністрів України від 

01 червня 2002 р. № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення 

обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час 

перевезення небезпечних вантажів» [134], постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 «Про затвердження Порядку 

проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів» [135], наказом МВС України від 26 липня 2004 р. 

№ 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних 

вантажів» [136]; наказом МВС України від 21 березня 2008 р. № 130 «Про 

убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом» 

[137] тощо. 

Для отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення 

небезпечного вантажу перевізник подає до відповідного підрозділу МВС 

України такі документи: 

а) заяву (зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони 

відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про 

транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та 

прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи)); 

б) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв 

транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, 

дата видачі, строк дії); 
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в) інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до 

перевезення визначених небезпечних вантажів; 

г) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань 

безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, 

ким видано, дата видачі, строк дії); 

ґ) чинний договір обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності; 

д) у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення 

яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших компетентних 

органів, – відповідні копії цього погодження або дозволу, крім випадків, коли 

додаткове погодження або дозвіл видається на підставі погодження 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів МВС України; 

е) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, – у 

разі подання заяви представником перевізника [138]. 

Заявка на отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення 

небезпечного вантажу реєструється в канцелярії та розглядається 

керівництвом відповідного підрозділу МВС. 

У разі відповідності документів та внесення перевізником плати за 

оформлення узгодження підрозділ МВС України видає узгодження в строки, 

передбачені діючими нормативно-правовими актами. 

Підрозділи МВС України ведуть електронний облік (базу) виданих 

узгоджень маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

Матеріали, які є підставою для узгодження маршрутів дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів, зшиваються у справи та зберігаються три 

роки в секретаріаті відповідного підрозділу МВС. 

Отже, такий напрямок діяльності МВС України як організація 

дорожнього руху потребує подальшого вдосконалення з метою підвищення 

ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху. Це обумовлено 

незадовільним станом доріг в Україні, відсутністю належної системи 
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публічного адміністрування будівництва, експлуатації та ремонту 

автомобільних доріг. 

Підвищити ефективність діяльності підрозділів МВС України з 

організації дорожнього руху, на наш погляд, можна шляхом зосередження 

уваги саме на профілактичних заходах з недопущення порушення правил, 

норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, своєчасного реагування 

на правопорушення в цій сфері та здійснення відповідних заходів впливу на 

посадових осіб Укравтодору. В цілому ж для розв’язання проблем організації 

дорожнього руху в Україні та підвищення його безпеки на державному та 

місцевому рівнях потрібно вжити такі заходи: 

- переглянути державні будівельні норми щодо будівництва та ремонту 

автомобільних доріг у зв’язку зі збільшенням транспортної щільності на 

дорогах України; 

- вдосконалити систему контролю за дотриманням посадовими 

особами, відповідальними за утримання та експлуатацію автомобільних 

доріг, норм законодавства в цій сфері; 

- постійно вживати профілактичних та агітаційних заходів, 

направлених на підвищення транспортної дисципліни учасників дорожнього 

руху різних категорій; 

- вдосконалити нормативно-правову базу, що регулює суспільні 

відносини в цій сфері, з метою усунення прогалин та суперечностей;  

- запроваджувати науково-технічний прогрес у процес організації 

дорожнього руху, а також контролю за дотриманням учасниками дорожнього 

руху норм законодавства в цій сфері. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. 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 у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

2. Надано класифікацію адміністративних актів МВС України в 

реєстраційно-транспортних процедурах: за результатами розгляду заяв щодо 

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. 

3. 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. 

4. Запропоновано спростити процедуру реєстрації транспортного 

засобу шляхом запровадження видачі на транспортний засіб додатка до 

свідоцтва про його реєстрацію, в якому містилася б інформація про його 

власника, що дозволило б, у разі перереєстрації транспортного засобу, 

змінювати тільки додаток до свідоцтва. Саме ж свідоцтво про реєстрацію 
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транспортного засобу та державний номерний знак на транспортний засіб 

залишалися б незмінними.  

5. Надано визначення поняттю процедури видання працівниками МВС 

України адміністративних актів в екзаменаційно-транспортній справі, під 

яким слід розуміти урегульований нормами адміністративного права порядок 

діяльності уповноважених посадових осіб МВС України з розгляду заяви 

особи 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. 

6. Виділено такі стадії в екзаменаційно-транспортній процедурі: 

- 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 права 

керування транспортними засобами; 

- оскарження відмови в допуску до кваліфікаційного іспиту та відмови 

у видачі посвідчення водія за результатами проведення іспиту. 

7. Встановлено недоліки в законодавстві, що регламентує реєстраційно-

екзаменаційну процедурну діяльність МВС України. На підставі цього 

запропоновано відповідні зміни до законодавства, а саме:  

1) в ч. 3 ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» виключити слова 

«що використовуються на автомобільних дорогах державного значення»; 

2) в п. 2.8 наказу МВС від 07.12.2009 № 515 «Про затвердження 

Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування 
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транспортними засобами та видачі посвідчень водія» після слів «проводяться 

перевірки» доповнити словами «документів, передбачених п. 2.1 зазначеної 

Інструкції», а також після речення «Посадові особи засвідчують результати 

перевірок особистими підписами (із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові)» доповнити реченням «Перевірка здійснюється протягом доби з 

моменту подання кандидатом усіх необхідних документів, а в разі 

виникнення потреби додаткової перевірки – в строки, передбачені Законом 

України «Про звернення громадян». 

3) в п. 2.9. наказу МВС від 07.12.2009 № 515 «Про затвердження 

Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування 

транспортними засобами та видачі посвідчень водія» слова «видачі або 

обміну посвідчення водія» виключити та доповнити після слів «про прийняте 

щодо» словами «допуску чи відмови в допуску до складання іспитів на право 

керування транспортними засобами». 

8. 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 у сфері організації 

дорожнього руху запропоновано прийняти Інструкцію про діяльність 

Національної поліції щодо організації дорожнього руху, яку затвердити 

постановою Кабінету Міністрів України. У вказаній Інструкції передбачити 

такі розділи: 

1. Загальні положення. 

2. Здійснення наглядових функцій поліції щодо організації дорожнього 

руху. 

3. Здійснення дозвільних функцій поліції у сфері організації 

дорожнього руху. 
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4. Вдосконалення організації дорожнього руху. 

5. Типові посадові обов’язки керівного та підлеглого складу служби 

організації дорожнього руху. 

6. Додатки. 
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Розділ 3 

 АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ МВС УКРАЇНИ У СПРАВАХ  

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

 

3.1. Зміст та особливості прийняття адміністративних актів МВС 

України у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху 

 

Юрисдикційну діяльність, пов’язану з притягненням до 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, здійснює 

Національна поліція, тому в даному підрозділі будемо розглядати 

особливості прийняття адміністративних актів у сфері безпеки дорожнього 

руху саме цього підрозділу МВС України.  

Аналіз адміністративної практики свідчить про високий відсоток 

оскаржуваних рішень поліції у справах про адміністративні правопорушення. 

Це пояснюється низькою якістю складання адміністративних матеріалів, 

допущеними помилками при кваліфікації правопорушень, фальсифікацією 

матеріалів про порушення правил дорожнього руху, пояснень та підписів 

свідків у протоколах про адміністративні правопорушення, порушенням прав 

особи, стосовно якої складаються адміністративні матеріали. Крім того, 

підставами для судового оскарження дій працівників поліції залишаються 

банальні орфографічні та пунктуаційні помилки чи неточності, які ними 

допускаються. На це також впливає недосконалість законодавства, що 

регламентує порядок притягнення до адміністративної відповідальності. 

Адміністративні акти в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

поліції можна поділити на 3 види: 
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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 про вилучення ліцензійної 

картки на транспортний засіб, 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 поліції: мотивований висновок про результати розгляду 

звернення громадян (висновок службової перевірки), висновок службового 

розслідування, якщо таке проводилося, відповідь за результатами розгляду 

звернення громадянина за підписом керівника органу, до якого було подано 

звернення, або його заступника; довідка про надання усної відповіді, якщо 

така надавалася. 

На нашу думку, аналіз адміністративних актів поліції під час 

проваджень у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху доцільно проводити з урахуванням існуючого їх поділу на 

стадії: починаючи від складення протоколу про адміністративні 

правопорушення і завершуючи виконанням рішення у справі. 

Перш ніж перейти до адміністративних актів, що приймаються 

поліцією на різних стадіях проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення, визначимо, що потрібно розуміти під провадженням. В 

адміністративно-правовій літературі єдине розуміння сутності вказаного 

провадження до нашого часу відсутнє. Так, В. К. Колпаков спочатку визначає 

провадження у справах про адміністративні правопорушення як правовий 

інститут, в рамках якого регулюються процесуальні адміністративно-деліктні 
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відносини та забезпечується вирішення адміністративних справ, а також 

попередження адміністративних правопорушень, а пізніше розглядає його як 

різновид виконавчо-розпорядчої діяльності [139, с. 337–338]. Як систему 

адміністративно-процесуальних норм, які регулюють порядок, форми та 

методи діяльності відповідних державних органів, їх посадових осіб та 

представників громадськості стосовно порушення та розгляду справ про 

адміністративні проступки, застосування до винних справедливих заходів 

адміністративної відповідальності та їх виконання, розглядає також 

провадження у справах про адміністративні правопорушення І.О. Галаган 

[140, с. 30–31]. 

Більшість вчених-адміністративістів (О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, 

Ю. П. Битяк, А. С. Васильев, Н. Н. Тищенко та ін. [141; 142; 143; 144; 145]) 

визначають поняття провадження через поняття адміністративно-

процесуальної діяльності, тобто як ряд певних дій уповноважених органів 

(посадових осіб), а у визначених законом випадках – й інших суб'єктів, які 

відповідно до норм адміністративного законодавства здійснюють заходи, 

спрямовані на притягнення правопорушників до адміністративної 

відповідальності [146].  

Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху М. М. Стоцька визначила як один із 

видів адміністративно-юрисдикційонного провадження, який являє собою 

врегульоване адміністративно-процесуальними нормами вирішення справ 

про порушення правил, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього 

руху, шляхом здійснення уповноваженими на те органами (посадовими 

особами) ряду відповідних процедур щодо виявлення адміністративних 

проступків у данній сфері та притягення осіб, які винні в їх скоєнні, до 

адміністративної відповідальності [147]. 

У цілому погоджуючись із запропонованим визначенням, зазначимо, 

що, на наш погляд, термін «відповідні процедури» краще замінити на 
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«відповідні дії», враховуючи те, що така діяльність має конфліктний 

характер, а термін «процедури» більше притаманний для неюрисдикційної 

діяльності. 

Враховуючи вищевикладене, зазначимо, що під прийняттям поліцією 

адміністративних актів під час проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху слід розуміти 

врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність поліції з 

виявлення та припинення адміністративних проступків у сфері безпеки 

дорожнього руху, прийняття та оформлення у відповідні процесуальні 

документи рішення у справах про адміністративні правопрушення.  

Отже, наслідком такої діяльності є прийняття посадовою особою поліції 

адміністративного акта – складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, процесуальних документів про застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, в 

разі їх застосування та якщо це входить до його повноважень, винесення 

постанови про накладення адміністративного стягнення, застосування заходів 

впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП, або про закриття справи. 

Для встановлення порядку діяльності працівників поліції щодо прийняття 

адміністративних актів під час проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху розглянемо їх стадії. 

У більшості літературних джерел останніх років називається чотири 

стадії зазначеного провадження:  

1) порушення справи про адміністративне правопорушення та 

адміністративне розслідування;  

2) розгляд справи про адміністративне правопорушення;  

3) оскарження рішення у справі про адміністративне правопорушення; 

4) виконання постанови. 

Розглянемо зазначені стадії більш детально [148]. 

Перша стадія – порушення справи про адміністративне 
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правопорушення та адміністративне розслідування. На даній стадії перш за 

все вживаються заходи з виявлення та припинення правопорушення, в тому 

числі шляхом конклюдентних дій у вигляді подання сигналу поліцейським 

про зупинку транспортного засобу. Після цього з'ясовуються факт вчинення 

правопорушення, наявність складу адміністративного правопорушення, 

обставини порушення правил дорожнього руху, дані про особу, що вчинила 

правопорушення. В разі наявності складу адміністративного правопорушення 

поліцейський складає протокол про адміністративне правопорушення. 

Під адміністративним проступком у сфері дорожнього руху доцільно 

визнати суспільно шкідливу, протиправну, винну (умисну або необережну) 

дію чи бездіяльність, що посягає на здоров’я та безпеку громадян, 

збереження транспортних засобів, шляхів і шляхових споруд, безпеку 

дорожнього руху, встановлений порядок діяльності державних органів і 

установ у даній сфері, за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність [149]. 

Найчастіше порушення правил дорожнього руху виявляються 

безпосередньо самими поліцейськими під час несення служби із 

забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку на 

вулично-дорожній мережі. При цьому вони вживають заходів до припинення 

правопорушень, зупинки транспортного засобу (якщо порушення правил 

дорожнього руху вчиняється водієм транспортного засобу), встановлення 

складу адміністративного правопорушення, здійснення попередньої 

кваліфікації адміністративного правопорушення. Далі поліцейський повинен 

встановити фактичні обставини у справі та суб’єктивні ознаки складу 

правопорушення. Доказами у справі про адміністративні правопорушення (ст. 

251 КУпАП) є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному зако-

ном порядку орган (посадова особа) встановлює наявність або відсутність  

адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та 

інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи [150].  
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Ці дані встановлюються шляхом опитування осіб, що володіють 

інформацією, яка має значення для справи (правопорушники, свідки, експерти), 

проведенням експертизи, речовими доказами, показаннями технічних приладів, 

що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при 

нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються БДР, а також 

іншими документами. Усі встановленні обставини фіксуються у відповідних 

процесуальних документах, до яких слід віднести пояснення, висновки, акти, 

протоколи. На цьому завершується етап установлення фактичних обставин і 

поліцейський повинен остаточно визначитися з кваліфікацією правопорушення. 

Для цього він повинен встановити відповідність ознак вчиненого 

правопорушення та ознак, передбачених відповідною статтею КУпАП. 

Правильна кваліфікація адміністративного порушення у сфері БДР підтверджує 

належний професійний рівень працівника, який здійснює застосування норм 

права [151, с. 16]. 

Етап процесуального оформлення результатів розслідування 

починається з аналізу зафіксованих у вказаних документах обставин у справі 

і завершується складанням протоколу про адміністративне правопорушення 

повноважною на те особою (ст. 255 КУпАП) [150].  

Ніякі інші службові документи (заяви, довідки, доповідні записки, акти 

або рапорти) не можуть бути підставою для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, хоч самі вони є документальною 

підставою для складання протоколу. Але це стосується тільки тих 

адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, розгляд 

яких чинним КУпАП віднесено до компетенції суду, адже правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху, розгляд яких віднесено до компетенції суду, 

розглядаються у спрощеному порядку, тобто без складення протоколу. 

Якщо особа послідовно (одночасно) здійснила декілька адміністративних 

правопорушень, які відповідно до чинного законодавства розглядаються одним і 

тим самим органом (посадовою особою), то на порушника складається один 
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протокол. У ньому зазначаються усі порушення і статті КУпАП, які 

передбачають відповідальність. При вчиненні особою будь-якого з порушень, 

передбачених частинами четвертою, сьомою статті 121, та частинами першою – 

третьою статті 130 КУпАП, за кожне порушення складається окремий протокол 

про адміністративне правопорушення, оскільки зазначенні статті передбачають 

повторність правопорушення. 

У разі вчинення проступку групою осіб протокол складається на 

кожного порушника окремо, що дає змогу конкретизувати звинувачення, яке 

ставиться кожному порушникові і дає можливість кожному з них прямо у 

протоколі дати свої пояснення щодо суті проступку. Це сприяє праву особи 

на захист у разі притягнення її до адміністративної відповідальності. 

При вчиненні іноземцем, який не користується імунітетом від 

адміністративної юрисдикції України, порушення Правил дорожнього руху 

оформляється в установленому порядку на загальних підставах. 

Щоправда, під час оформлення відповідних матеріалів про вчинення 

іноземцем правопорушення він попереджається про те, що виїзд за межі 

України особи, яка не сплатила призначеного штрафу, буде розцінено як 

ухилення від його сплати [152].  

У зв'язку з викладеним, порушнику рекомендується розв'язати усі 

питання щодо провадження справи про вчинене правопорушення за місцем 

вчинення цього порушення. 

Відповідно до статті 257 КУпАП, протокол надсилається органу 

(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне 

правопорушення. Основну масу справ про порушення Правил дорожнього 

руху розглядають поліцейські, які мають спеціальні звання, на місці 

вчинення правопорушення. Законом не визначено строки, протягом яких має 

бути здійснено передачу матеріалів справи адресату. Це нерідко призводить 

до затягування передачі матеріалів до суду та до закриття провадження у 

зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень. Тому 
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пропонуємо на законодавчому рівні встановити п’ятиденний строк для 

передачі матеріалів до суду. 

Стаття 258 КУпАП визначає правопорушення, розгляд яких 

здійснюється у спрощеному порядку. В даній категорії справ протокол не 

складається, а виноситься відразу постанова у справі про адміністративне 

правопорушення, але тільки в тому випадку, коли правопорушник 

погоджується з правопорушенням та стягненням, що на нього накладається. 

Це не стосується правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, де 

виноситься відразу постанова, навіть коли правопорушник оскаржує факт 

вчинення правопорушення чи стягнення, що на нього накладається. 

З цього приводу зазначимо, що частина друга та п’ята статті 258 

КУпАП дещо суперечать одна одній. Так, відповідно до частини другої статті 

258 КУпАП, протокол не складається, якщо правопорушення зафіксоване в 

автоматичному режимі, а відповідно до частини п’ятої – в усіх випадках 

провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху.  

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення 

у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих не в автоматичному режимі, 

визначено в наказі МВС України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження 

Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані 

не в автоматичному режимі» [153]. Розглянемо стадії такого провадження. 

Отже, на першій стадії – порушення справи про адміністративне 

правопорушення та адміністративне розслідування – працівниками 

Національної поліції може бути винесено такі адміністративні акти: 

1) конклюдентні дії у вигляді подання сигналу поліцейським про 

зупинку транспортного засобу; 

2) складення протоколу про адміністративне правопорушення 

(стосується правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції суду). 



121 

Наступна стадія провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – розгляд 

справ про порушення правил, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху та винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

Відповідно до статті 222 КУпАП, розглядати від імені Національної 

поліції справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право працівники Національної поліції, які 

мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень. 

Якщо проаналізувати усі адміністративні правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху, розгляд яких віднесено до компетенції 

Національної поліції, слід зазначити, що усі санкції даних правопорушень 

передбачені у вигляді штрафу. Розгляд правопорушень, які мають більш 

суворі адміністративні стягнення, віднесено до компетенції суду. Це 

правопорушення, передбачені частинами четвертою та сьомою статті 121, 

частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами 

другою та третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, 

статтею 127-1, статтями 130, 139, частиною четвертою статті 140, статтею 

188-28 КУпАП, а також справи про адміністративні правопорушення, 

учинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років [154]. 

Поділяємо точку зору І. Голосніченка, М. Стахурського, 

Н. Золотарьової про поділ розгляду справ про порушення правил дорожнього 

руху залежно від характеру процедурно-процесуальних дій учасників 

адміністративно-юрисдикційного процесу на три етапи:  

1) підготовка справи до розгляду;  

2) безпосередній розгляд справи; 

3)  винесення постанови за результатами розгляду справи [32, с. 26]. 

Тож розглянемо кожен із вказаних етапів більш детально.  

Відповідно до статті 278 КУпАП, орган (посадова особа) при 
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підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує 

такі питання: 

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про 

адміністративне правопорушення; 

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і 

місце її розгляду; 

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і 

адвоката. 

Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення 

регламентується статтями 279 та 280 КУпАП, яка визначає, що розгляд 

справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає дану 

справу. Посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає 

розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює 

особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права й обов'язки. Після цього 

оголошується протокол про адміністративне правопорушення, 

заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються 

докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора 

заслуховується його висновок. При цьому посадова особа при розгляді 

справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було 

вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його 

вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є 

обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, чи заподіяно 

майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а 

також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. 
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Соціологічні дослідження та аналіз оскаржуваних постанов у справі 

про адміністративне правопорушення показували, що працівники 

Національної поліції часто не дотримуються вимог статей 278–280 КУпАП, 

перетворюючи розгляд справи у формальний процес. Тому повністю 

підтримуємо ідею запровадження спрощеного провадження, але тільки в 

тому випадку, коли особа погоджується із вчиненням правопорушення та 

стягненням, що на неї накладається. В іншому випадку поліцейський 

повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення та виконати 

усі вимоги, що висуваються чинним КУпАП до провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

У зв’язку з цим пропонуємо з частини 5 статті 258 КУпАП після слів 

«правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» виключити 

слова «у тому числі». 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху, поліцейський може винести одну з таких постанов 

(яка є адміністративним актом): 

1) про накладення адміністративного стягнення; 

2) про закриття справи; 

3) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 

КУпАП. 

Останній вид постанов виносить тільки суд, оскільки розгляд справ про 

адміністративні правопорушення відносно неповнолітніх може виносити 

тільки суд. 

Зміст постанови та її форму врегульовано у ст. 283 КУпАП. Вона має 

містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату 

розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядають справу; 

викладення обставин, з'ясованих під час розгляду справи; зазначення 

нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне 

правопорушення; прийняте по справі рішення [155].  
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Наступною стадією провадження є оскарження рішення у справі про 

адміністративне правопорушення [156]. 

Дана стадія проваджень, на відміну від інших, є факультативною та 

одним із засобів забезпечення дисципліни та законності в діяльності поліції, 

адже сам факт можливості застосування такої стадії впливає на тих, кому 

доручено застосовувати адміністративні стягнення, спонукає їх до 

дотримання норм законодавства. 

Постанову у справі про адміністративне правопорушення, винесену 

працівником поліції, може бути оскаржено у вищестоящий орган або в 

районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд. З цього приводу 

погоджуємося з А.Т. Комзюком, який виділяє два види скарг у справі про 

адміністративне правопорушення: спеціальна скарга – подається до суду та 

загальна скарга – подається до вищестоящого органу. 

Розглянемо більш детально порядок проведення розгляду загальної 

скарги. До законодавчих актів, що визначають порядок розгляду таких скарг 

слід віднести КУпАП, Закон України «Про звернення громадян» [157], а 

також відомчі нормативно-правові акти – наказ МВС України від 10.10.2004 

№ 1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України» [101] та наказ МВС України від 12.03.2013 № 230 

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових 

розслідувань в органах внутрішніх справ України» [102]. 

Первинний розгляд скарг на винесені працівниками поліції постанови 

у справі про адміністративне правопорушення проводиться їх керівниками 

або їх заступниками, які визначають виконавців проведення перевірки 

відомостей, викладених у скарзі. Після цього матеріали скарги реєструються 

у відділі документального забезпечення підрозділу поліції та передаються 

безпосередньому їх виконавцю. 

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями 
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обов'язково спілкуються з їх авторами, з'ясовують усі порушені  питання та 

обставини, детально вникають в їх суть, вживають заходів із захисту 

конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до 

чинного законодавства. За наявності на те підстав, для перевірки відомостей 

по скарзі та з’ясування дотримання дисципліни та законності під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення призначається 

службове розслідування, про що видається належним чином письмово 

оформлений наказ уповноваженого на те начальника. 

Термін розгляду звернень обчислюється з дня їх надходження та 

реєстрації в підрозділі поліції до дня направлення заявнику відповіді на його 

звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на 

неробочий день, то за останній день терміну вважається перший після нього 

робочий день.  

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний термін повинно 

бути прийняте одне з таких рішень: 

- прийняти до свого провадження; 

- передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу 

внутрішніх справ; 

- надіслати за належністю до іншого органу виконавчої влади, якщо 

питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції органів внутрішніх 

справ, про що одночасно повідомити автора; 

- залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у статті 8 

Закону України «Про звернення громадян». 

За результатами перевірки звернення приймається адміністративний 

акт поліції – мотивований висновок про результати розгляду звернення 

громадян, який має містити в собі об'єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів 

і повинен відповідати порядку його складання. 

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку 

дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого входить 
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розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівника або його 

заступника. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у 

зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з 

посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням 

порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, 

вжиті підрозділом поліції, у межах його компетенції, для захисту 

конституційних прав громадян. Якщо давалася усна відповідь, то складається 

відповідна довідка, яка долучається до матеріалів перевірки звернення. У 

журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою, або журналі 

реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, або 

ЕРК фіксується, що про наслідки перевірки автора повідомлено в усній 

формі під час особистої бесіди.  

Завершальною стадією проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення є виконання постанови. Для встановлення особливостей 

даної стадії перш за все потрібно визначити види санкцій, які застосовуються 

за порушення правил, норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. 

Отже, за вчинення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху застосовуються такі основні адміністративні 

стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) штрафні бали; 

4) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами); 

5) громадські роботи; 

6) адміністративний арешт [103]. 

А також додаткові адміністративні стягнення, які можуть 

застосовуватися поряд з основними: 

1) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 
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безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (транспортного 

засобу); 

2) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (спеціальних 

світлових або звукових сигнальних пристроїв). 

Окрему увагу слід приділити новому стягненню, що використовується 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – штрафним балам. Цілком 

підтримуємо запровадження даного виду стягнення, але вважаємо, що дане 

стягнення повинно використовуватися як додаткове за усі правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд яких входить до 

компетенції Національної поліції. Перевищення встановленого 

законодавством ліміту штрафних балів повинно тягнути за собою додаткові 

заходи примусового характеру. Відповідно до запропонованої системи 

необхідно привести основні види 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. 

Як було зазначено раніше, до компетенції поліції входить накладення 

лише таких стягнень як попередження, штраф та штрафні бали. Враховуючи 

вимоги частини 4 статті 299 КУпАП, органи поліції звертають до виконання 

лише ті постанови, які винесені їх посадовими особами. 

При цьому постанови про накладення адміністративного стягнення у 

вигляді попередження та штрафних балів виконуються самою поліцією 

шляхом оголошення постанови правопорушнику безпосередньо на місці 

вчинення правопорушення та зняття штрафних балів відповідно. Якщо 

постанова у справі про адміністративне правопорушення у вигляді 

попередження виноситься за відсутності порушника, йому вручається копія 
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такої постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 КУпАП [158].  

У разі несплати правопорушником штрафу в п'ятнадцятиденний строк з 

дня вручення особі постанови про накладення на неї штрафу, а в разі 

оскарження постанови – з дня повідомлення про залишення скарги або 

подання без задоволення, постанова у справі про адміністративне 

правопорушення у п'ятиденний строк супровідним листом надсилається для 

примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем 

проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в 

порядку, установленому законом. Відповідно до положень Закону України 

«Про виконавче провадження» [159], постанова, що надсилається до органу 

Державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою підрозділу, 

який її надіслав, містити дату набрання законної (юридичної) сили рішенням 

та строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, визначений 

статтею 303 КУпАП. Копії постанови, супровідного листа про надсилання 

постанови для примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи 

копія платіжного доручення долучаються до матеріалів справи. 

У разі винесення постанови суду про позбавлення права керування 

транспортним засобом тимчасово вилучене посвідчення водія особі, стосовно 

якої застосовано вказаний захід адміністративного стягнення, не 

повертається на термін позбавлення права керування транспортним засобом. 

Якщо особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі 

документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального 

права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа [160]. У разі 

надходження постанови суду про позбавлення водія права керування 

транспортним засобом, якщо посвідчення водія не вилучено, а особа його 

отримувала, інспектор адміністративної практики або особа, яка виконує 

його обов'язки, у триденний строк надсилає правопорушникові повідомлення  

про позбавлення права керування за місцем його проживання, у якому 

зазначає дату винесеної судом постанови, положення статті 321 КУпАП, а 
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також інформацію про необхідність прибуття до підрозділу поліції у 

визначений строк для здачі посвідчення водія або тимчасового дозволу на 

право керування транспортним засобом.  

Вилучене посвідчення водія зберігається в сервісних центрах МВС 

України. Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального 

права особі, до якої застосовано вказане адміністративне стягнення, 

повертаються вилучені в неї документи після успішного складання нею 

іспитів в сервісному центрі МВС для отримання права керування. 

Окрему увагу слід приділити виконанню такого адміністративного 

стягнення як адміністративний арешт, адже воно, відповідно до частини 2 

статті 300, покладається на Національну поліцію. 

Адміністративний арешт за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху передбачено частинами 2 та 3 статті 123, 

частинами 1–4 статті 130 КУпАП. Розгляд даних правопорушень не 

передбачає обов’язкової участі особи, яка притягається за до 

адміністративної відповідальності. Як показує практика, в більшості випадків 

суд застосовує адміністративне стягнення у вигляді адміністративного 

арешту без участі правопорушника, знайти якого для виконання постанови 

надалі виникають труднощі. З цього приводу слід вказати, що стаття 303 

передбачає давність виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень, відповідно до якої не підлягає виконанню постанова про 

накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до 

виконання протягом 3 місяців з дня винесення. За наявності обставин, що 

ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді адміністративного арешту або роблять її виконання 

неможливим, суд може відстрочити її виконання на строк до одного місяця. 

Оскільки законодавство не роз’яснює термін «звернення до 

виконання», виникає питання: з якого моменту починає спливати давність 

виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді 
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адміністративного арешту? Існує практика тлумачення звернення до 

виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

адміністративного арешту – фактична передача правопорушника до ізолятора 

тимчасового тримання осіб, підданих адміністративному арешту. Тобто, 

якщо протягом 3 місяців правопорушника не передано до закладу 

фактичного відбування строку адміністративного арешту, надалі постанова 

не підлягає виконанню, про що проводиться службове розслідування та 

винних осіб поліції притягають до дисциплінарної відповідальності. 

Вважаємо, що така практика не є вірною, оскільки, відповідно до 

частини 4 статті 299 КУпАП, постанова про накладення адміністративного 

стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс 

постанову. Як вже було зазначено, постанова про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту 

виконується поліцією. Отже, передачу судом постанови до поліції, на наш 

погляд, слід вважати зверненням її до виконання. В той же час на сьогодні 

діючим законодавством не передбачено окремі строки виконання постанови 

суду (судді) про накладення стосовно винної особи адміністративного 

стягнення у вигляді адміністративного арешту. Комплексний аналіз 

адміністративних норм дозволяє зробити висновок про відсутність будь-яких 

строків давності щодо виконання поліцією зазначеної постанови у разі її 

своєчасного звернення до виконання. 

У зв’язку з цим можна прийти до висновку про можливість виконання 

працівниками поліції постанови про накладення адміністративного стягнення 

у вигляді адміністративного арешту протягом необмеженого часу, з 

урахуванням положень п. 5, 6 та 9 ст. 247 КУпАП. 
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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 

  

До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

порушення правил дорожнього руху належать: тимчасове вилучення 

посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного засобу, 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції. Тож розглянемо вказані заходи, а також адміністративні акти, що 

видаються поліцією на кожному з них. 

Правовою основою застосування заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення є Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, а саме глава 20, а також постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1102 «Про затвердження 

порядку тимчасового затримання транспортних засобів на спеціальних 

майданчиках і стоянках» [161], від 17.12.2008 № 1103 «Про затвердження 

Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з 

метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, і проведення такого огляду» [162], від 17.12.2008 № 1086 

«Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на 

транспортний засіб та його повернення» [163], а також спільний наказ МВС 

України та МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 «Про затвердження 

Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» [164]. 
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Так, стаття 260 КУпАП визначає, що заходи забезпечення провадження 

у справах про адміністративні правопорушення застосовуються з метою: 

-  припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші 

заходи впливу;  

- встановлення особи;  

- складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі 

неможливості складення його на місці вчинення правопорушення; якщо 

складення протоколу є обов'язковим;  

- забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання 

постанов по справах про адміністративні правопорушення [165]. 

Як бачимо, в усіх перелічених випадках є наявність адміністративного 

правопорушення, тобто сукупність об'єктивних та суб'єктивних ознак, які 

характеризують зазначене діяння як суспільно шкідливу, протиправну, винну 

(умисну або необережну) дію чи бездіяльність, що посягає на здоров'я та 

безпеку громадян, збереження транспортних засобів, шляхів і шляхових 

споруд, безпеку дорожнього руху, встановлений порядок діяльності 

державних органів і установ у даній сфері, за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [166]. Крім цього, інформація про 

правопорушення повинна бути доведена до відповідних правоохоронних 

органів шляхом звернення (письмові або усні) громадян; повідомлення 

посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій; повідомлення засобів масової 

інформації; повідомлення об'єднань громадян; безпосереднє виявлення 

проступку уповноваженою посадовою особою [167]. 

Але наявність самої інформації про адміністративне правопорушення у 

відповідних правоохоронних органів ще не дає останнім приводу до 

застосування заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Для їх застосування ще потрібні певні 

обставини, які унеможливлюють правопорушення та провадження у справах 
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про адміністративні правопорушення. Проаналізувавши статтю 260 КУпАП, 

до таких підстав можна віднести: 

- неможливість припинення адміністративного правопорушення іншим 

шляхом; 

- неможливість встановлення особи; 

- неможливості складення протоколу про адміністративне 

правопорушення на місці вчинення правопорушення, якщо складення 

протоколу є обов'язковим; 

- необхідність забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ 

та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. 

Найбільш вживаним серед заходів забезпечення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху є тимчасове вилучення посвідчення водія, яке здійснюється 

відповідно до статті 265-1 КУпАП при вчиненні водієм правопорушення, 

санкція якого передбачає позбавлення права керування транспортними 

засобами на певний період. При цьому поліцейський здійснює тимчасове 

вилучення посвідчення водія та видає тимчасовий дозвіл на право керування 

транспортними засобами термін дії якого складає три місяці. Про тимчасове 

вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення. 

У тимчасовому дозволі на право керування транспортним засобом з 

лицьового боку гасяться (перекреслюються) категорії транспортних засобів, 

права на керування якими водій не має, проставляються дата тимчасового 

вилучення посвідчення водія, посада, прізвище поліцейського. 

У разі скоєння адміністративного правопорушення, за яке може бути 

накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування 

транспортними засобами, особою, в якої посвідчення водія тимчасово 

вилучено за попереднє (попередні) адміністративне правопорушення, 

тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, виданий у 
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першому випадку, не поновлюється [75]. 

У відповідних графах тимчасового дозволу на право керування 

транспортним засобом поліцейським робиться запис за фактом виявленого 

правопорушення. 

Втрачений тимчасовий дозвіл поновлюється в підрозділі поліції за 

місцем проживання власника дозволу після документального підтвердження 

інформації про його попередню видачу. 

У разі вчинення особою, якій уже видано тимчасовий дозвіл на право 

керування транспортним засобом, повторного адміністративного 

правопорушення, за яке передбачено позбавлення такого права, цій особі 

новий дозвіл видається лише після закінчення терміну дії попереднього 

дозволу, але на термін не більше трьох місяців з моменту вчинення такого 

правопорушення. 

Облік видачі та використання тимчасових дозволів на право керування 

транспортним засобом ведеться в Журналі обліку надходжень та витрати 

бланків суворого обліку. Зіпсовані, повернуті або такі, що мають 

друкарський брак, бланки дозволів знищуються та списуються з обліку 

відповідно до чинного законодавства. 

Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення 

посвідчення водія у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо 

позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа 

про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом 

строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. 

Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно 

від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення. За 

подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого 

посвідчення водія не може стягуватися плата. 

Окрему увагу слід звернути на те, що посвідчення водія вилучається 

тимчасово, при цьому видається тимчасове посвідчення водія строком до 
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трьох місяців, адже саме в цей період суд повинен прийняти рішення у справі 

про адміністративне правопорушення.  

Враховуючи це, пропонуємо внести відповідні зміни до статті 260 

КУпАП, а саме після слів «особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та 

документів, у тому числі» доповнити словами «тимчасове вилучення». 

Тимчасове затримання транспортного засобу поліцейським 

проводиться у випадках, передбачених статтею 265-2 КУпАП, зокрема у разі, 

коли неможливо усунути причину затримання на місці виявлення 

адміністративного правопорушення, і передбачає примусове припинення 

використання такого транспортного засобу шляхом його блокування за 

допомогою технічних пристроїв або доставлення на спеціальний майданчик 

чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди дорожньому 

руху – робить неможливим рух транспортних засобів проїзною частиною, 

відповідно до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних 

засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1102.  

Функціонування спеціальних майданчиків і стоянок для зберігання 

тимчасово затриманих транспортних засобів забезпечується поліцією. 

Органи місцевого самоврядування можуть виділяти у межах населених 

пунктів підрозділам поліції земельні ділянки для створення спеціальних 

майданчиків і стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних 

засобів. 

Є два види підстав для затримання транспортного засобу: 

1) у разі вчинення правопорушення, передбаченого частинами 

першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 

121-1, 122-5, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 

130, статтями 132-1, 206-1; 

2) у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в 

розшук відповідно до статті 40 Закону України від 21.04.1999 «Про 
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виконавче провадження» [168]. 

У першому випадку про тимчасове затримання транспортного засобу 

поліцейський у присутності двох свідків і представника підприємства, 

установи або організації, який доставляє транспортний засіб на спеціальний 

майданчик чи стоянку, робить запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення із зазначенням: 

1) дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання 

та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка 

приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного 

засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних 

недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і 

доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку; 

4) найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, 

установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний 

майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора; 

5) адреси місця зберігання транспортного засобу; 

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. 

У другому випадку у присутності двох свідків і представника 

підприємства, установи або організації, який доставляє транспортний засіб на 

спеціальний майданчик чи стоянку, складається акт огляду та тимчасового 

затримання транспортного засобу із зазначенням: 

1) дати, часу, місця виявлення транспортного засобу і підстави для 

тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на 

спеціальний майданчик чи стоянку; 

2) посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка 

приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного 
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засобу на спеціальний майданчик чи стоянку; 

3) типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку недоліків і 

пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і 

доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку, які можливо встановити 

під час візуального огляду такого засобу; 

4) найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, 

установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний 

майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора; 

5) адреси місця зберігання транспортного засобу; 

6) посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з 

доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. 

Зазначений акт підписують присутні під час його складання 

особи [169]. 

До протоколу і акта огляду та тимчасового затримання транспортного 

засобу за можливості додаються фотографія транспортного засобу, що 

підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають у ньому. 

Протокол підписують особа, яка прийняла рішення про тимчасове 

затримання транспортного засобу, особа, що виконує роботи з доставлення 

такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два свідки, а також 

водій і страховий комісар в разі їх присутності [170]. 

При застосуванні блокування транспортного засобу уповноваженою 

особою поліції, яка прийняла таке рішення, на лобовому склі автомобіля на 

видному місці залишається повідомлення про тимчасове затримання 

транспортного засобу. 

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до 

вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох 

днів з моменту такого затримання. Після закінчення триденного строку 

тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися 

до підрозділу поліції зі зверненням щодо повернення їй тимчасово 



138 

затриманого транспортного засобу. Подання особою такого звернення є 

обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про 

адміністративне правопорушення. 

У черговій частині підрозділу або в разі відсутності чергової частини у 

відділенні поліції інспектором з адміністративної практики або особою, на 

яку покладені такі обов’язки, ведеться Журнал обліку тимчасово затриманих 

(заблокованих або доставлених на спеціальний майданчик чи стоянку) 

транспортних засобів. 

Посадові особи, зазначені в частинах другій та третій статті 222 

КУпАП, після здійснення відповідних перевірок за наявними 

інформаційними базами поліції повертають транспортний засіб його 

власнику (співвласнику) або уповноваженій ним особі, про що робиться 

запис у Журналі обліку тимчасово затриманих (заблокованих або 

доставлених на спеціальний майданчик чи стоянку) транспортних засобів. 

Одними з найбільш конфліктних заходів, що проводить поліція під час 

здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, є огляд автомобіля, а також перевірка номерів 

складових частин автомобіля, зокрема номера шасі (кузова, рами), на 

відповідність з реєстраційними документами на транспортний засіб. 

Зазначимо, що серед основних повноважень поліції, визначених статтею 23 

Закону України «Про Національну поліцію», відсутнє таке повноваження як 

огляд транспортного засобу. В той же час пункт 4 статті 34 Закону України 

«Про Національну поліцію» визначає, що поліцейський може здійснювати 

поверхневу перевірку речі або транспортного засобу в таких випадках: 

1) якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі 

знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в 

незаконний спосіб; 

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі 

знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу 
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життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; 

3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб 

є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де 

може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого 

необхідно провести поверхневу перевірку. 

Але частина 5 даної статті визначає спосіб здійснення поверхневої 

перевірки – шляхом візуального огляду транспортного засобу, салону чи 

багажника. 

Разом з тим у ст. 260 КУпАП чітко не вказано, що огляд транспортних 

засобів належить до заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, а лише зазначено, що допускається огляд 

речей. Однак чи можна здійснювати огляд речей, якщо вони знаходяться у 

транспортному засобі? На це питання закон чіткої відповіді не дає. Огляд 

безпосередньо самого транспортного засобу передбачено ч. 3 ст. 264 КУпАП, в 

якій зазначено, що при вчиненні порушень законодавства про охорону і 

використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які 

здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів 

рибоохорони, а також поліцейські, військовослужбовці та працівники 

Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому 

порядку огляд транспортних засобів. І це не єдиний випадок, коли дозволяється 

проводити огляд. Огляд, відповідно до частини 2 статті 265-2 КУпАП, 

дозволяється застосовувати для виявлення технічних несправностей 

транспортних засобів. Крім того, в частині 1 статті 8 Закону України «Про 

заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів та зловживанню ними» зазначено, що огляд транспортного 

засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів 

може бути здійснено посадовими особами органів Міністерства внутрішніх 

справ України і Служби безпеки України на підставі заяв, повідомлень про 

правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 
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психотропних речовин чи прекурсорів, або за наявності про це іншої 

достовірної інформації компетентних органів. Виникає питання: як же бути з 

іншими предметами чи речовинами, які обмежені чи заборонені законом в 

обігу, такими як, наприклад, зброя? 

Таким чином, пропонуємо закріпити усі підстави для огляду 

транспортного засобу в Законі України «Про Національну поліцію», доповнивши 

ст. 23 пунктом 13-1 такого змісту: 

«здійснює 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». 

Відповідні зміни потрібно внести до ст. 260 КУпАП. Порядок проведення 

самого огляду пропонується викласти в ст. 264-1 КУпАП у 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 і 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 
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надається власникові транспортного засобу або особі, яка керує ним. 

Стаття 121-1 КУпАП передбачає відповідальність за експлуатацію 

водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких 

не відповідають записам у реєстраційних документах. До того ж п. 2.4 б) 

Правил дорожнього руху України встановлює обов’язок водія дати можливість 

перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. В той же 

час відповідальність за невиконання цього обов’язку відсутня. Як показує 

практика, часто між поліцейськими та водіями викає суперечка з цього приводу, 

коли останні відмовляються надати можливість здійснити перевірку номерів 

складових частин транспортного засобу. Розв’язання даної проблеми 

актуалізується ще й тим, що в Україні збільшується кількість так званих 

«автомобілів-двійників», які, ухиляючись від сплати податків, порушують 

правила експлуатації транспортних засобів дорогами України.  

Отже, вирішення даної проблеми пропонується встановленням 

відповідальності за ненадання можливості поліцейському при виконанні 

службових обов’язків перевіряти номери складових частин транспортного 

засобу. Для цього пропонується внести зміни до статті 122-2 КУпАП 

«Невиконання водіями вимог про зупинку», а саме після слів «про зупинку 

транспортного засобу» доповнити словами: «ненадання можливості 

працівнику поліції при виконанні службових обов’язків перевіряти номери 

вузлів та агрегатів транспортного засобу». 

Останнім заходом у групі заходів забезпечення провадження, що 

використовуються у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, є 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд їх на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння, а також на перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Даний захід поліцейські здійснюють тільки при наявності підстав 

вважати, що водій транспортного засобу вчинив правопорушення, 
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передбачене статтею 130 КУпАП, тобто керування транспортним засобом у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Складність застосування вказаного заходу полягає в тому, що поліцейським 

доводиться спілкуватися з особою, яка знаходиться в нетверезому стані та 

часто поводить себе неадекватно. Це потребує витримки та професіоналізму 

працівників поліції. 

До ознак, що надають підстави розпізнати у транспортному потоці, 

водіїв, які перебувають у стані сп’яніння, В.К. Колпаков та В.В. Доненко 

відносять: рух автомобіля з невиправдано низькою або високою швидкістю; 

рух з нерівномірною швидкістю (повільно, швидко, повільно); занадто 

повільне виконання маневру (поворот, розворот); невиправдано велике 

відхилення від попередньої траєкторії руху при об’їзді незначних перешкод 

чи порушень дорожнього покриття; значна затримка з поверненням на 

попередню траєкторію руху транспортного засобу; різке (без необхідності) 

зупинення чи спроба зупинити автомобіль або здійснити початок руху 

ривком, виконання певного маневру без вимкнення необхідних сигналів; 

постійний рух транспортного засобу в лівому ряду при вільному правому; 

невиправдано часте переміщення транспортного засобу з ряду в ряд від 

центральної смуги до узбіччя та навпаки, рух уночі без освітлення, рух 

автомобіля з освітленим салоном; рух з освітленням у денний час або без 

такого у темний час; вмикання освітлення у денний час при початку руху; 

рух з ближнім освітленням при недостатньому штучному освітленні дороги; 

запотівання лобового чи бокового скла в холодну погоду (може свідчити про 

знаходження в салоні транспортного засобу нетверезих осіб), рух у холодну 

погоду з опущеним склом; запізнення з початком руху при дозволеному 

сигналі світлофора (регулювальника) чи несвоєчасне зупинення на 

заборонений сигнал; невиконання сигналів світлофора; створення аварійної 

обстановки внаслідок ризикованого маневру; відмова зупинити транспортний 
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засіб на вимогу працівника міліції.  

Крім того, безперечно, до об’єктивних ознак, які дають підстави 

вважати, що водій перебуває у стані сп’яніння, належать: запах алкоголю з 

рота, нестійкість пози, порушення мовлення, помітне тремтіння пальців рук, 

різка зміна кольору шкіри обличчя, поведінка, неадекватна обстановці. 

Особливу увагу треба звертати на водіїв із сильним стороннім запахом з рота 

(бензину, одеколону, кропової води, різних есенцій, ментолу, м’яти, 

лаврового листа, мускатного горіха і т. ін.) [171, с. 25]. 

Нажаль, про факт відсторонення водія від керування транспортним 

засобом законодавством не передбачено складення будь-якого 

процесуального документа. Його реалізація полягає в усному пред’явленні 

водієві вимоги стосовно заборони керування транспортним засобом і 

попередження про вжиття заходів адміністративної відповідальності за її 

порушення.  

Огляд водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції, можна провести у двох варіантах: 

1) поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з 

використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування 

МОЗ і Держспоживстандартом;  

2)  лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за 

відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який 

пройшов спеціальну підготовку).  

Результати огляду, проведеного у присутності двох свідків 

поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до 

застосування МОЗ і Держспоживстандартом, зазначаються у протоколі про 

адміністративне правопорушення. При проведенні огляду в закладах охорони 

здоров'я висновок про його результати долучається до протоколу про 

адміністративне правопорушення.  
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У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в 

закладі охорони здоров'я посадова особа поліції у присутності двох свідків 

складає протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначає 

ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду [162].  

Зазначимо, 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. 

З огляду на це пропонуємо внести зміни до частини 1 статті 265-2 

КУпАП, а саме: після слів «працівник уповноваженого підрозділу України, 

що забезпечує безпеку дорожнього руху» доповнити словами «здійснює 

відсторонення водія від керування транспортним засобом та». 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Адміністративні акти в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

поліції класифіковано на 3 види: 

1) адміністративні акти у справах про адміністративні 

правопорушення: протокол про адміністративне правопорушення, постанова 

в 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 
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транспортним засобом; 

3) адміністративні акти, що видаються при розгляді скарг на дії чи 

бездіяльність поліції: мотивований висновок про результати розгляду 

звернення громадян (висновок службової перевірки), висновок службового 

розслідування, в разі якщо таке проводилося, відповідь за результатами 

розгляду звернення громадянина за підписом керівника органу, до якого було 

подано звернення, або його заступника; довідка про надання усної відповіді, 

якщо така надавалася. 

2. Під прийняттям поліцією адміністративних актів під час проваджень 

у справах про адміністративні правопорушення запропоновано розуміти 

врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 

працівників поліції з виявлення та припинення адміністративних проступків 

у сфері безпеки дорожнього руху, прийняття та оформлення у відповідні 

процесуальні документи рішення у справах про адміністративні 

правопрушення.  

3. Обґрунтовано, що 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 усі вимоги, що висуваються чинним КУпАП 

до провадження у справах про адміністративне правопорушення. 

У зв’язку з цим запропоновано з частини 5 статті 258 КУпАП після слів 

«правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» виключити 

слова «у тому числі». 

4. Зважаючи на те, що підстави для огляду транспортного засобу закріплені 

в різних нормативно-правових актах, запропоновано сформулювати їх в одній 

нормі, доповнивши статтю 23 Закону України «Про Національну поліцію» 

пунктом 13-1 такого змісту: 
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«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 у 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». 

5. Порядок проведення самого огляду транспортного засобу 

запропоновано закріпити у 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 і інших органів.  

Огляд транспортного засобу проводиться у присутності двох понятих 

за наявності достатніх підстав вважати, що водій транспортного засобу або 

пасажири причетні до вчинення кримінального чи адміністративного 

правопорушення та у 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. 

6. Враховуючи наявність обов’язку водія надати можливість 

поліцейському перевіряти номери агрегатів і комплектність транспортного 

засобу, але відсутність відповідальності за невиконання цього обов’язку, що 

не дає поліцейським належним чином виконувати покладені на них 

обов’язки, запропоновано встановити таку відповідальність, шляхом 

внесення відповідних змін до статті 122-2 КУпАП. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційного дослідження, на основі систематизації 

отриманих результатів сформульовано низку підсумкових узагальнень, 

висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 

правового регулювання видання та практичної реалізації адміністративних 

актів МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Основні з 

них такі: 

1. Визначено поняття адміністративного акту 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 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) – 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 
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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, 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. 

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 кваліфікаційного іспиту та відмови в видачі посвідчення водія за 

результатами проведення іспиту. 
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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 в 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, вразі 
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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, вразі 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 в 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 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 в 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». 
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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 і 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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Проект 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів  
(щодо забезпечення безпеки дорожнього руху)» 

 
 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради України УРСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1121): 
1) внести зміни до статті 122-2, а саме: доповнити словами такого 

змісту: «Ненадання можливості працівнику поліції при виконанні службових 
обов’язків перевіряти номери вузлів та агрегатів транспортного засобу»; 

2) внести зміни до частини 2 статті 140, а саме: після слів «технічних 
засобів організації дорожнього руху» доповнити словами «об'єктів 
дорожнього сервісу»; 

3) внести зміни до частини 2 статті 222, а саме: після слів «які мають 
спеціальні звання» доповнити словами «та юридичну освіту»; 

4) внести зміни до частини 1 статті 260, а саме: після слів 
«допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд» 
доповнити словами «огляд транспортного засобу»; 

5) внести зміни до частини 2 статті 260, а саме: після слів «порядок 
адміністративного затримання, особистого огляду» доповнити словами 
«огляду транспортного засобу»; 

6) внести зміни до частини 5 статті 258, а саме: після слів 
«правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» виключити 
слова «у тому числі». 

7) доповнити статтею 264-1 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 і інших органів.  

Огляд транспортного засобу проводиться у присутності двох понятих 
за наявності достатніх підстав вважати, що водій транспортного засобу або 
пасажири причетні до вчинення кримінального чи адміністративного 
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правопорушення та у 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. 

8) внести зміни до частини 1 статті 265-2, а саме: слова «(якщо 
розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає 
дорожньому руху) – виключити». 

 
2. У Законі України «Про Національну поліцію»: 
 
1) пункт 13 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» 

викласти в такій редакції: 
«Видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій 

транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує 
дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху, здійснює інші 
дозвільні процедури у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
передбачені Законом України «Про дорожній рух»; 

 
2) статтю 23 Закону України «Про Національну поліцію» доповнити 

пунктом 8-1 такого змісту: 
«виносить на місці усне попередження особам, які допустили 

малозначні адміністративні порушення»; 
 
3) статтю 23 Закону України «Про Національну поліцію» доповнити 

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 у 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». 

 
3. В Законі України від 28.01.1993 «Про дорожній руху» (Відомості 

Верховної Ради України, 1993, № 31, ст. 338): 
1) в частині 3 статті 34 слова «що використовуються на автомобільних 

дорогах державного значення» – виключити; 
2) статтю 15 доповнити частиною 11 такого змісту: 
«Після закінчення строку позбавлення права керування транспортними 

засобами посвідчення водія транспортного засобу повертається його 
власнику за умови успішного складення ним в установленому порядку 
теоретичного і практичного іспиту у сервісних центрах Міністерства 
внутрішніх справ України»; 
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4) внести зміни в абзац 2 частини 1 статті 52-1, а саме: після слів «та 
обліку транспортних засобів» доповнити словами «нарахування у 
встановленому порядку штрафних балів водіям транспортних засобів за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»; 

5) внести зміни в абзац 10 частини 1 статті 52-1, а саме: слова «та про їх 
власників» замінити словами «про їх власників і правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху». 

 
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
    

Голова Верховної  Ради України        
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Додаток Б 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 
результатів соціологічного опитування працівників 

МВС України з питань вдосконалення їх діяльності, проведеного в рамках 
дисертаційного дослідження на тему: «Адміністративні акти Міністерства 

внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 
 

Усього опитано 300 осіб. 
 

1. Підрозділ, де працює працівник 

2. Стаж роботи працівника 

 

№ Відповідь      Кількі
сть 

Пит
ома 
вага, 
% 

1 Патрульна поліція 130 40 
2 Адміністративна практика 

патрульної поліції 
57 20 

3 Сервісний центр МВС 55 20 
4 Відділ оформлення матеріалів 

ДТП УПП  
29 10 

5 Працівники колишніх 
підрозділів ДАІ 

29 10 

№ Відповідь,     
років 

Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 До 1 року 29 9,66 
2 Від 1 до 3  41 13,66 
3 Від 3 до 5  44 14,66 
4 Від 5 до 10  49 16,33 
5 Від 10 до 15  64 21,33 
6 15 і більше 73 24,33 
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3. Оцінка стану забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні  
(за чотирибальною системою) 

 
 
4. Чи мають місце недоліки в законодавстві у сфері безпеки дорожнього руху? 

 
5. Рівень матеріально-технічного забезпечення підрозділу  

 
6. Оцінка рівня професійної свідомості та правової культури працівників 

МВС України 

 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Відмінно 12 4 
2  Добре 95 31,66 
3  Задовільно 142 47,33 
4  Незадовільно 51 17 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Так 300 100 
2 Ні 0 0 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Достатній 52 17,33 
2 Недостатній 248 82,66 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Високий 48 16 
2 Середній 234 78 
3 Низький 18 6 
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7. Оцінка ефективності діяльності працівників МВС України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху (за чотирибальною системою) 

 
8. Оцінка порушень прав людини з боку працівників МВС України у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

 
 
9. Оцінка наявності корупції в діяльності Державтоінспекції МВС 

  
 
 
 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Відмінно 19 6,33 
2 Добре 121 40,33 
3 Задовільно 157 52,33 
4 Незадовільно 3 1 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Незаконне 
притягнення до 
адміністративної 
відповідальності 

209 69,66 

2 Незаконне 
затримання 
громадян 

16 5,33 

3 Неповідомлення 
про факт 
затримання 
родичів особи, яка 
була затримана 

17 5,66 

4 Незаконне 
тимчасове 
затримання 
транспортних 
засобів, вилучення 
посвідчення водія 

24 8 

5 Побиття та тортури 7 2,33 
6 Інше  22 7,33 

№ Відповідь        Кількість Питома вага, % 
1 Так 

(переходьте до 
запитання № 

11 і далі) 

211 70,33 

2 Ні (переходьте 
до запитання 
№ 12 і далі) 

89 29,66 
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10. Які фактори могли б сприяти подоланню корупції в діяльності ДАІ? 

 
11. Які фактори найбільш негативно впливають на ефективність діяльності ДАІ? 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Підвищення 
заробітної платні 

236 78,66 

2 Посилення контролю 
за діяльністю 
працівників ДАІ 

28 9,33 

3 Підвищення 
професійної 
свідомості та правової 
культури працівників 
ДАІ 

29 9,66 

4 Інше  7 2,33 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Недосконале 
законодавство 

32 10,66 

2 Недостатнє матеріально-
технічне забезпечення 

124 41,33 

3 Низький рівень 
професійної свідомості 
та правової культури 
працівників ДАІ 

23 7,66 

4 Недостатність сил та 
засобів забезпечення 
безпеки дорожнього 
руху 

89 29,66 

5 Корумпованість 19 6,33 
6 Інше  13 0 
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12. Які головні причини порушень дисципліни та законності працівниками ДАІ? 

 
13. Чи діє в Україні громадський контроль за діяльністю ДАІ? 

 

№ Відповідь      Кількі
сть 

Питома 
вага, % 

1 Низький рівень заробітної платні 137 45,66 
2 Невідповідність між службовими функціями, обов’язками та 

повноваженнями і правами працівників 
41 13,66 

3 Несприятливі економічні умови та відсутність нормальних умов 
для праці 

37 12,33 

4 Недостатній рівень професійних знань 22 7,33 
5 Значна перевантаженість 27 9 
6 Низький рівень відповідних ціннісних орієнтацій 6 2 
7 Низький рівень контролю з боку керівництва 4 1,33 
8 Недоліки в доборі, навчанні та вихованні персоналу 21 7 
9 Інші 5 1,66 

№ Відповідь        Кількість Питома 
вага, % 

1 Так 189 63 
2 Ні 79 26,33 

3 Важко 
відповісти 

32 10,66 
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14. Оцінка стану використання технічних засобів забезпечення безпеки 

дорожнього руху в Україні 
 

 
 

15. Заходи, необхідні для покращення діяльності працівників ДАІ та безпеки 
дорожнього руху в Україні в цілому (оберіть один варіант) 

 

 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Незадовільний 83 27,66 
2 Задовільний 126 42 
3 Добрий 77 25,66 
4 Відмінний 14 4,66 

№ Відповідь      Кількі
сть 

Питома 
вага, % 

1 Вдосконалити нормативно-правову базу, що регламентує 
діяльність ДАІ 

76 25,33 

2 Підвищити матеріально-технічне та інше забезпечення 102 34 
3 Забезпечити належний правовий та соціальний захист працівників 87 29 
4 Вдосконалити роботу з кадрами, підвищення їх професійного 

рівня 
19 6,33 

5 Посилити контроль за діяльністю працівників ДАІ 11 3,66 
6 Інше  5 1,66 
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Додаток В 
ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

результатів соціологічного опитування громадян – учасників 
дорожнього руху з питань ефективності діяльності працівників  

Державтоінспекції МВС України, проведеного в рамках дисертаційного 
дослідження на тему: «Адміністративні акти Державної автомобільної 

інспекції МВС України» 
Усього опитано 300 осіб. 

 
Дані про респондентів 

№ Запитання Варіанти відповідей 
Відповіли 

Кількість Питома 
вага, % 

 
1 

 
Стать 

Чоловіча 254 84, 6 
Жіноча 46 15,4 

 
 
2 

 
Вік 

18-24 роки 63 21 
25-30 років 89 29,6 
31-45 років 81 27 

45 років і більше 67 22,3 

3 

Соціальна категорія Студент 74 24,66 
Домогосподарка 8 2,66 
Підприємець 60 20 
Державний службовець 48 16 
Посадова особа органу влади 44 14 
Пенсіонер 21 7 
Працівник освіти, медицини, 
соціальної сфери 

17 5,66 

Робітник 28 9,33 

4 
Місце проживання Обласний центр 51 17 

Місто 166 55,33 
Сільська місцевість 83 27,66 

5 
Наявність посвідчення 

водія 
Так (категорія А, А1, В, В1, С, С1, 
D, D1, Т, СЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ)  

220 73,33 

Ні 80 26,66 

6 

Наявність стажу 
керування 

транспортними 
засобами більше 1 року 

Так 167 75,9 

Ні 53 24,1 
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1. Оцінка стану безпеки дорожнього руху в місті (районі) проживання  

 
2. Як змінився стан безпеки дорожнього руху в місті (районі) проживання 

за останні 5 років? 

3. Чи зупиняли Ваш транспортний засіб працівники ДАІ за останні 2 роки? 

 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Незадовільний 28 9,33 
2 Задовільний 180 60 
3 Добрий 83 27,66 
4 Відмінний 9 3 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Покращився 87 29 
2 Погіршився 79 26,33 
3 Не змінився  134 44,66 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Часто 28 12,72 
2 Іноді 125 56,81 
3 Не зупиняли 67 30,45 
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4. Причини зупинки транспортного засобу працівниками Державтоінспекції 
МВС України (вкажіть усе, з чим  стикалися)? 

 

 
 5. Оцінка правомірності та ввічливості дій працівників ДАІ 

 
 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага у % 

1 Порушення правил дорожнього руху України 81 45 
2 Технічна несправність транспортного засобу 9 5 
3 Опитування про обставини вчинення дорожньо-транспортної 

пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення 
16 8,88 

4 Залучення як свідка 21 2,6 
5 Перевірка документів на право користування і керування 

транспортним засобом. 
47 26,11 

6  Інше  6 3,33 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Так 
(правомірно, 

ввічливо) 

86 56,2 

2 Ні 67 43,8 
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6. Оцінка рівня професійної свідомості та правової культури  
працівників Державтоінспекції 

 
7. Чи доводилося Вам бути свідком порушень вимог законодавства з боку 

працівників Державтоінспекції? 

8. Громадський вплив на діяльність Державтоінспекції 
 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Високий 29 9,66 
2 Середній 231 77 
3 Низький 40 13,33 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Так 74 24,66 
2 Ні 226 75,33 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Скоріше діє 84 28 
2 Скоріше не діє 122 40,66 
3 Важко 

відповісти 
94 31,33 
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9. Оцінка якості надання адміністративних послуг працівниками ДАІ МВС України 
 

 
10. Чи оскаржували Ви рішення працівників Державтоінспекції? 

 
11. До якого органу Ви оскаржували рішення працівників Державтоінспекції? 

 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Високий 18 6 
2 Середній 57 19 
3 Низький 225 75 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Так 79 46,2 
2 Ні 93 53,8 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 До вищого 
органу ДАІ 

21 26,6 

2 До суду 49 62 
3 До 

прокуратури 
9 11,4 
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12. Яке рішення було обрано в результаті розгляду Вашої скарги? 

 
 

13. Які, на Вашу думку, найбільш численні порушення прав людини з боку 
працівників Державтоінспекції? 

 
 

 

№ Відповідь        Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1  Скаргу не 
задовольнили 

24 30,4 

2 Скаргу 
задовольнили 

41 51,9 

3 Інше 6 7,6 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Незаконне притягнення 
до адміністративної 
відповідальності 

137 37,3 

2 Незаконне затримання 
громадян  

73 19,9 

3 Неповідомлення про факт 
затримання родичів особи, 
яка була затримана 

24 6,5 

4 Незаконне тимчасове 
затримання транспортних 
засобів, посвідчення водія 

109 29,7 

5 Побиття та тортури 16 4,5 
6 Інше 8 2,1 
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14. Як Ви вважаєте, які головні недоліки мають місце в діяльності 

працівників Державтоінспекції? 
 

 

 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Корумпованість 133 47,8 
2 Непрофесіоналізм працівників ДАІ 71 22,1 
3 Грубість та нетактовність у спілкуванні працівників ДАІ з 

громадянами 
65 34,7 

4 Інше  9 2,5 
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15. Ваші пропозиції щодо покращення діяльності працівників 

Державтоінспекції та безпеки дорожнього руху в Україні в цілому? 
 

 

 
 

№ Відповідь         Кількі-
сть 

Питома 
вага, % 

1 Вдосконалити нормативно-правову базу, що регламентує 
діяльність ДАІ 

68 17,6 

2 Підвищити матеріально-технічне та інше забезпечення 34 8,8 
3 Забезпечити належний правовий та соціальний захист 

працівників 
54 14 

4 Вдосконалити роботу з кадрами, підвищення їх професійного 
рівня 

106 27,5 

5 Посилити контроль за діяльністю працівників ДАІ 111 28,7 
6 Інше 13 3,4 
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Додаток В 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 
соціологічного опитування громадян – учасників дорожнього руху та 

працівників Державтоінспекції щодо вдосконалення діяльності 
Державтоінспекції МВС України, проведеного в рамках дисертаційного 
дослідження на тему: «Адміністративні акти Державної автомобільної 

інспекції МВС України» 
 

Під час підготовки дисертаційного дослідження з метою встановлення 
можливості вдосконалення діяльності Державної автомобільної інспекції 
МВС України було опитано 300 громадян – учасників дорожнього руху та 
300 працівників Державної автомобільної інспекції МВС України. 

В опитуванні серед населення взяли участь студенти вищих навчальних 
закладів Дніпропетровська – 24,6 % (74 особи), державні службовці – 16 % 
(48), підприємці – 20 % (60), працівники освіти, медицини, соціальної сфери 
– 5,6 % (17), домогосподарки – 2,6 % (8), пенсіонери – 7 % (21), робітники – 
9,3 % (28) та посадові особи органів влади – 14 % (44). З усього опитаного 
населення 84,6 % (254) становлять чоловіки і 15,4 % (46) – жінки, особи 
віком від 18 до 24 років – 21 % (63), від 25 до 30 – 29,6 % (89), від 31 до 
45 років – 27 % (81), 45 років і більше – 22,3 % (67). З них 73,33 % (220) 
мають посвідчення водія та 75,9 % (167) стаж керування транспортними 
засобами більше 1 року. 

Працівники Державтоінспекції МВС України, що взяли участь в 
опитуванні, працюють у таких підрозділах (службах): дорожньо-патрульна 
служба – 40 % (130), адміністративна практика – 19 % (57), організація 
дорожнього руху – 7 % (21), організація розшуку викраденого АМТ – 11,3 % 
(34), оформлення матеріалів ДТП та дізнання – 9,66 % (29), автотехнічна 
інспекція – 5,66 % (17), реєстраційно-екзаменаційна діяльність – 4 % (12) та 
інші 3,33 % (10). Стаж роботи в Державтоінспекції МВС України зазначених 
працівників становить: до 1 року – 9,66 % (29), від 1 до 3 років – 13,66 % (41), 
від 3 до 5 – 14,66 % (44), від 5 до 10 – 16,33 % (49), від 10 до 15 – 21,33 % 
(64), 15 років і більше – 24,33 % (73). 

За результатами соціологічного опитування, більшість учасників 
дорожнього руху оцінили стан безпеки дорожнього руху в місті (районі) 
свого проживання як задовільний – 60 % (180) респондентів та добрий – 
27,66 % (83) респондентів. Меншість опитаних вважає, що стан безпеки 
дорожнього руху незадовільний чи відмінний – 9,33 % (28) та 3 % (9) 
відповідно. Приблизно в цій же площині розмістилися відповіді практичних 
працівників Державної автомобільної інспекції МВС України: задовільно –
47,33% (142), добре – 31,66 % (95), незадовільно – 17 % (51). При цьому 
більшість опитаних громадян вважають, що стан безпеки дорожнього руху в 
цілому є стабільним, адже за 5 років не змінився – 44 % (134). 

Слід зазначити, що 100 % (300) працівників Державної автомобільної 
інспекції МВС України вважають недосконалим законодавство, що 
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регламентує їх діяльність та адміністративну відповідальність за порушення 
правил, норм та стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Соціологічне опитування показало, що більше 70 % опитаних 
респондентів «відчули на собі» діяльність Державної автомобільної інспекції 
МВС України, адже за останні 2 роки хоч один раз їх транспортний засіб 
зупиняли працівники вказаної служби. При цьому більшість водіїв – 56 % 
(86) вважають дії працівників Державної автомобільної інспекції МВС 
України правомірними, а поведінку ввічливою. Хоч достатньо великий 
відсоток 43,8 % (67) має протилежну думку. Переважно це пов’язано з 
безпідставною зупинкою транспортного засобу працівниками Державної 
автомобільної інспекції МВС України. 

При цьому майже половина з опитаних водіїв транспортних засобів (46,2 
%) оскаржували рішення працівників Державтоінспекції МВС України. 
Найбільше таких скарг надійшло до суду – 62 % (49) респондентів, до вищого 
органу Державної автомобільної інспекції МВС України – 26,6 % (21) та до 
прокуратури – 11,4 % (9) респондентів. Також у більшості випадків скарги 
задовольняли – 51,9 % (41) респондентів та 30,4 % (24) опитаних громадян 
вказали, що їх скаргу не задовольнили. В цьому ракурсі слід зазначити, що 
відсутня практика проведення службового розслідування за фактом закриття 
справи про адміністративне правопорушення, що породжує у працівника 
Державної автомобільної інспекції, який неправомірно склав протокол, відчуття 
вседозволеності і можливості складання подібних протоколів у майбутньому. 

Використання технічних засобів у забезпеченні безпеки дорожнього руху 
працівники Державної автомобільної інспекції МВС України оцінили як 
задовільний – 42 % (126) та незадовільний – 27,66 % (83) респондентів. У той 
же час існують недоліки в законодавстві, що визначають порядок використання 
транспортних засобів працівниками Державної автомобільної інспекції МВС 
України, а саме: колізія норм статті 251 КУпАП та наказу МВС України від 
01.03.2010 № 33 «Про затвердження Переліку технічних засобів, що 
використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та 
фіксування порушень правил дорожнього руху». Так, стаття 251 КУпАП 
висуває певні вимоги до технічних засобів, показання яких можна 
використовувати як докази у справі про адміністративні правопорушення, а 
саме: наявність функцій фото- і кінозйомки, відеозапису. У відомчій інструкції 
МВС надається перелік технічних засобів, які можна використовувати при 
нагляді за безпекою дорожнього руху. Серед них такі як «Беркут», «Сокол», 
«Іскра-1», «Радис», «РАПИРА». Ними на сьогоднішній день фіксуються 
більшість порушень швидкісного режиму, але вказані технічні засоби не мають 
функції фото, відеофіксації, а отже, вказані технічні засобів не можуть 
використовуватися як докази у справі про адміністративні правопорушення.  

Ефективність діяльності Державної автомобільної інспекції в цілому 
більшість працівників цієї служби оцінили як задовільну – 52,3 %. До 
факторів, які найбільш негативно впливають на ефективність такої діяльності 
працівники Державної автомобільної інспекції віднесли – недостатнє 
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матеріально-технічне забезпечення – 41,33 % (124) респондентів; 
недостатність сил та засобів забезпечення безпеки дорожнього руху – 
29,66 % (89) респондентів, недосконале законодавство – 10,66 % (32) 
респондентів; низький рівень професійної свідомості та правової культури 
працівників Державної автомобільної інспекції МВС України – 7,66 % (23) 
респондентів; корумпованість – 6,33 % (19) респондентів.  

До заходів, необхідних для покращення діяльності працівників 
Державної автомобільної інспекції МВС України, працівники цієї служби 
віднесли: підвищення матеріального-технічного та іншого забезпечення – 
34 % (102) респондентів; забезпечення належного правового та соціального 
захисту працівників – 29 % (87) респондентів; вдосконалення нормативно-
правової бази, що регламентує діяльність Державної автомобільної інспекції 
МВС України – 25,33 % (76) респондентів; вдосконалення роботи з кадрами, 
підвищення їх професійного рівня – 6,33 % (19) респондентів; посилення 
контролю за діяльністю працівників Державної автомобільної інспекції МВС 
України – 3,66 % (11) респондентів. У свою чергу, учасники дорожнього 
руху виділили такі недоліки в діяльності працівників Державної 
автомобільної інспекції МВС України: наявність корупції – 37,3 % (137) 
респондентів; грубість, нетактовність у спілкуванні працівників Державної 
автомобільної інспекції МВС України з громадянами – 34,7 % (65) 
респондентів; непрофесіоналізм працівників Державтоінспекції МВС 
України – 22,1 % (71) респондентів та інші недоліки – 2,5 % (9) респондентів. 
До пропозицій вдосконалення діяльності працівників Державної 
автомобільної інспекції МВС України учасники дорожнього руху віднесли 
необхідність: посилення контролю за діяльністю працівників Державної 
автомобільної інспекції МВС України – 28,7 % (111), вдосконалення роботи з 
кадрами, підвищення їх професійного рівня – 27,5 % (106), вдосконалення 
нормативно-правової бази, що регламентує діяльність Державної 
автомобільної інспекції МВС України – 17,6 % (68), забезпечення належного 
правового та соціального захисту працівників Державної автомобільної 
інспекції МВС – 14 % (54), підвищення матеріально-технічного та іншого 
забезпечення – 8,8 % (34) та інше – 3,4 % (13). 

Узагальнюючи соціологічне опитування слід зазначити, що для 
вдосконалення ефективності діяльності працівників Державної автомобільної 
інспекції МВС України потрібно вжити заходи, направлені на подолання 
корупції, підвищення професійного рівня працівників Державної 
автомобільної інспекції. До них потрібно віднести вдосконалення 
законодавчого забезпечення прав та посадових обов’язків працівників 
Державної автомобільної інспекції, порядку реалізації цих прав та обов’язків, 
підвищення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Державної 
автомобільної інспекції та грошового утримання самих працівників, 
забезпечення дієвого контролю за діяльністю Державної автомобільної 
інспекції, справедливого реагування на факти порушення законодавства 
працівниками Державної автомобільної інспекції. 
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Додаток Г 
 

Основні показники дорожньо-транспортної аварійності й травматизму  
в Україні за 1991-2013 роки 

 
 

 Рік 

Дорожньо-
транспортні 

пригоди з 
постраждалими 

З них 

загинуло поранено 

1991 48081 8975 49847 
1992 46615 8596 48989 
1993 40759 7462 43453 
1994 42252 7560 45881 
1995 43152 7530 46943 
1996 40088 6631 44101 
1997 37944 5988 41964 
1998 36299 5522 40174 
1999 34554 5269 38277 
2000 33339 5185 36636 
2001 34541 5984 38196 
2002 34488 5982 37916 
2003 42409 7149 47458 
2004 45592 6966 53636 
2005 46485 7229 55999 
2006 49491 7592 60018 
2007 63554 9574 78528 
2008 51279 7718 63254 
2009 37049 5348 45675 
2010 31914 4875 38975 
2011 30927 4831 37875 
2012 30699 5131 37519 
2013 30677 4824 37526 
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Додаток Д 
 

Основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод в Україні 
(2012-2013 роки) 

 
 

Причини скоєння 
ДТП 

ДТП з постраждалими 
усього загинуло травмовано 

2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 

ДТП з вини водіїв ТЗ 24314 24364 0,2 3832 3637 -5,1 31665 31672 0 

ДТП з вини власн. 
вулично-шляхової 

мережі 
153 114 - 25,5 11 52 372,7 31 244 687,1 

ДТП з вини пішоходів 4142 4014 - 2,1 874 856 - 2,1 3431 3370 - 1,8 

ДТП з вини дітей 1036 1010 -3,7 65 56 - 18,8 1036 1010 -2,5 

ДТП з вини водіїв 
автобусів 506 487 -3,8 92 67 -27,2 1036 992 -4,2 

ДТП з вини 
ліцензованого т-ту 491 458 -6,7 111 78 -29,7 995 844 -11,6 

ДТП через 
незадовільний 

технічний стан ТЗ 
116 331 185,3 25 61 144 168 448 166,7 

ДТП через незадов. 
стан доріг 128 95 -25,8 64 36 -43,8 256 168 -34,4 
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Додаток Е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акти впровадження результатів дослідження 
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