
Кодекс України про адміністративні правопорушення 

(ВИТЯГ) 

 (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, 

ст.1122) 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і 

свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів 

підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного 

додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших 

громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, 

відповідальності перед суспільством. 

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення 

Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього 

Кодексу та інших законів України. 

Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у 

встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо. 

Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, 

відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до 

Кодексу. 

Зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть 

вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів 

України, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законодавства 

України про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального 

законодавства України. 

Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

регулюються Митним кодексом України. 

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за 

порушення яких передбачається адміністративна відповідальність 

Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах, що 

визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, 

які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з 

питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність 

встановлено статтею 107 цього Кодексу. 
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Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, 

за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 

152, 159 і 182 цього Кодексу. 

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські 

організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на 

запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та 

умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і 

дисципліни, суворого додержання законів України. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи 

відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і 

громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх 

державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, 

керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, 

покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. 

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за 

адміністративні правопорушення 

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним 

правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на 

основі суворого додержання законності. 

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів 

адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з 

законом. 

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих 

органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом 

способами. 

Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів 

впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо 

нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні 

правопорушення 

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на 

підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. 

Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні 

правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, 

вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють 

відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі 

закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення. 
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Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 2 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 

законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 

настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до 

закону кримінальної відповідальності. 

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка 

його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих 

наслідків. 

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли 

особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї 

дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх 

передбачити. 

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент 

вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні 

правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-

1 цього 

Кодексу. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами 

першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 

156, статтями 173, 173-

4, 174, 183-

1, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру 

вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n245
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n245
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n301
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n958
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1083
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1083
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1085
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1087
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1859
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n4217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n4217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1873
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n1967
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n2292


осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані 

заходи впливу, передбачені статтею 24-

1 цього Кодексу. 

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб 

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони 

порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення 

та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. 

Стаття 14-

1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних 

засобів 

До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі 

спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, 

чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) 

транспортних засобів. 

За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, 

передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) 

транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про 

накладення штрафу повідомити про відповідні обставини (транспортний засіб 

знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок 

протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс постанову про 

накладення адміністративного стягнення. На період з'ясування та перевірки цих 

обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення 

зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення. 

Стаття 14-

2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) 

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі 

фотозйомки (відеозапису) (за допомогою технічних засобів, що дають змогу 

здійснювати фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несе відповідальна 

особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано 

транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних 

засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного 

засобу, - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою 

зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника такої 

юридичної особи. 

У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий 

транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в 

Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі 
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фотозйомки (відеозапису), притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на 

територію України. 

Відповідальна особа, зазначена у частині першій цієї статті, або особа, яка ввезла 

транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), у 

випадках, передбачених статтею 279-

3 цього Кодексу. 

Примітка. Режим фотозйомки (відеозапису) передбачає здійснення 

уповноваженою посадовою особою фото/відеофіксації обставин порушення правил 

зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме: дати, часу (моменту), 

місця розташування транспортного засобу по відношенню до нерухомих об’єктів 

та/або географічних координат, інших ознак наявності складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього 

Кодексу. При здійсненні фотозйомки обов’язковою є наявність не менше двох 

зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, а в 

разі фіксації порушення, що полягає у неоплаті вартості послуг з користування 

майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не 

впроваджена автоматизована система контролю оплати паркування, обов’язковою є 

наявність додаткового зображення (зображень), що фіксує відсутність документа про 

оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування під лобовим 

склом транспортного засобу. 

Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до 

Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є Міністерство 

внутрішніх справ України, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 14-

3. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

на автомобільному транспорті 

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на 

автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 132-

1 цього Кодексу, 

несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою 

зареєстровано транспортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного 

транспортного засобу - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за 

якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника 

такої юридичної особи. 

У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий 

транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в 

Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на 

автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, 

яка ввезла такий транспортний засіб на територію України. 

Відповідальна особа, зазначена у частині першій цієї статті, або особа, яка ввезла 

транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за 

адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, 
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зафіксовані в автоматичному режимі, у випадках, передбачених статтею 279-

7 цього 

Кодексу. 

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

правопорушень 

Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження 

зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-

виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, поліцейські несуть 

відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. 

За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних 

запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення 

тиші в громадських місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне 

зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття 

заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, 

порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, 

зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію, ці особи несуть адміністративну відповідальність на 

загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, 

виправні роботи і адміністративний арешт. 

Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо 

передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень 

дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках - адміністративну 

відповідальність на загальних підставах. 

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних 

Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та Державної спеціальної служби транспорту - військовослужбовцями 

строкової служби, а також вчиненні ними військових адміністративних 

правопорушень, передбачених главою 13-Б цього Кодексу, штраф як адміністративне 

стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, органи 

(посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають 

матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про 

притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

За вчинення військових адміністративних правопорушень військовослужбовці, а 

також військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів несуть 

відповідальність, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, якщо ці 

правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства 

Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, 

підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами 

України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на 

території України іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними 

договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції 

України, вирішуються дипломатичним шляхом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n1211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n1211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n3792
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n3792


Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність 

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в 

стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності. 

Стаття 18. Крайня необхідність 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом 

або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні 

правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення 

небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і 

свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних 

обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш 

значною, ніж відвернена шкода. 

Стаття 19. Необхідна оборона 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом 

або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні 

правопорушення, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті 

державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, 

установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння 

посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної 

оборони. 

Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту 

характерові і суспільній шкідливості посягання. 

Стаття 20. Неосудність 

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення 

протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла 

усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 

тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. 

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на 

розгляд громадської організації або трудового колективу 

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, 

звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд 

громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру 

вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати 

захід громадського впливу. 

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили 

правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами 

першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178-180 цього Кодексу, 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або 

громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання 

матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали. 

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності 

при малозначності правопорушення 
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При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова 

особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від 

адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. 

Глава 3 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ 

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання 

законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових 

правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. 

Стаття 24. Види адміністративних стягнень 

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі 

адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення 

адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права 

керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

5-

1) громадські роботи; 

6) виправні роботи; 

6-

1) суспільно корисні роботи; 

7) адміністративний арешт; 

8) арешт з утриманням на гауптвахті. 

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, 

види адміністративних стягнень. 

Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі 

України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних 

правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 

Стаття 24-

1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

2) попередження; 



3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи 

під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання. 

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення 

Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування 

транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові 

адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю - тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені 

в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні. 

За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або 

основне і додаткове стягнення. 

Стаття 26. Попередження 

Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій 

формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим 

установленим способом. 

Стаття 27. Штраф 

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та 

юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених 

цим Кодексом та іншими законами України. 

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення 

або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення 

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні 

за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому 

власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета. 

Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, які підлягають 

вилученню, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України. 

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення 

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього 

предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише 

предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами 

України. 

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не 

може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування. 

Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не підлягають 

конфіскації, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n113


Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю 

Позбавлення наданого даному громадянинові права полювання застосовується на 

строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим 

правом. 

Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними 

засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення 

порядку користування цим правом або на строк до десяти років за систематичне 

порушення порядку користування цим правом. 

Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватись до 

осіб, які користуються цими засобами в зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків 

керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у разі 

невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу, залишення на 

порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, 

учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного 

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

знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осіб, для яких 

полювання є основним джерелом існування. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи 

передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого 

за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших обставин 

справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції 

статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. 

Стаття 30-

1. Громадські роботи 

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно 

корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 

Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи 

міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і 

відбуваються не більш як чотири години на день. 

Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або 

другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років. 

{Кодекс доповнено статтею 30-

1 згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008} 

Стаття 31. Виправні роботи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17


Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за 

місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з 

відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи 

призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом 

(суддею). 

Стаття 31-

1. Суспільно корисні роботи 

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на 

яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає відповідний орган місцевого 

самоврядування. 

Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи 

міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин 

і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох годин на 

день. 

Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II 

групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років. 

Стаття 32. Адміністративний арешт 

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових 

випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцяти діб. 

Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи 

міськрайонним судом (суддею). 

Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що 

мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до 

інвалідів першої і другої груп. 

Стаття 32-

1. Арешт з утриманням на гауптвахті 

Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у 

виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на 

строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним, 

районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). 

Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до 

військовослужбовців-жінок. 

Глава 4 

НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ 

Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення 

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, 

установлених цим Кодексом та іншими законами України. 

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, 

особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і 

обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в 

автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування 



транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису). Особливості 

накладення стягнення при розгляді справ без участі особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, за правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та за порушення правил 

зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки 

(відеозапису), встановлюються статтями 279-

1-279-

4 цього Кодексу. 

Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення 

Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються: 

1) щире розкаяння винного; 

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або 

при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 

4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком 

до одного року. 

Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який 

вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і 

обставини, не зазначені в законі. 

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення 

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються: 

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на 

те осіб припинити її; 

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу 

вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, 

яка раніше вчинила кримінальне правопорушення; 

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 

4) вчинення правопорушення групою осіб; 

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних 

обставин; 

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який 

накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного 

правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою. 

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних правопорушень 
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При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень 

адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. 

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які 

одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення 

накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа 

вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з 

додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з 

вчинених правопорушень. 

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення 

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - 

місяцями або днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями. 

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з 

дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 

два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про 

адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи 

інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як 

через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - 

не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні 

правопорушення, зазначені у частинах третій - п’ятій цієї статті. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 

передбаченого частинами третьою - шостою статті 164-

14 цього Кодексу, може бути 

накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з 

дня його вчинення. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 212-

15, 212-

21 цього Кодексу, 

може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше 

двох років з дня його вчинення. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 

204-

1 і 204-

2 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх 

виявлення, але не пізніше року з дня їх вчинення, а у разі вчинення таких 

правопорушень іноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у 

встановленому законом порядку прийнято рішення про примусове повернення чи 

примусове видворення з України, - протягом часу, необхідного для їх виїзду з України, 

але не пізніше строку, визначеного законом для виїзду цих осіб з України чи 

забезпечення їх примусового видворення з України. 

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника 

ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути 

накладено не пізніш як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття 

кримінального провадження. 

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не 

була піддана адміністративному стягненню 
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Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня 

закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 

правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному 

стягненню. 

Стаття 39-

1. Направлення на проходження програми для особи, яка 

вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі 

У разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі суд під час 

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має 

право одночасно вирішити питання про направлення особи, яка вчинила домашнє 

насильство чи насильство за ознакою статі, на проходження програми для таких осіб, 

передбаченої Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" 

чи Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". 

{Кодекс доповнено статтею 39-

1 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017} 

Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду 

Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно 

майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то 

адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під час 

вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має 

право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо 

її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя 

районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру 

шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього 

відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства. 

Стаття 40-

1. Судовий збір 

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі 

винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення 

сплачується особою, на яку накладено таке стягнення. 

Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом. 

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Глава 5 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети 

збуту в невеликих розмірах 
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Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти 

діб. 

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які 

були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, 

перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної 

відповідальності за дії, передбачені цією статтею. 

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу. 

Стаття 44-

1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження 

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність 

наркотичного сп'яніння - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними 

речовинами, від медичного обстеження - 

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 44-

2. Порушення обмежень, встановлених для медичних і 

фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної 

діяльності 

Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників 

під час здійснення ними професійної діяльності, - 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 44-

3. Порушення правил щодо карантину людей 

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень 

органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до 

десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ 

СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Глава 16 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення 

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, 

міських рад; 

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено виконавчих 

комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, 

селищних, міських рад та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим 

Кодексом; 

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), 

а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та 

господарськими судами, апеляційними судами, Верховним Судом; 

5) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими 

органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом. 

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення 

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад 

вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених 

цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб). 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судів, органи Національної поліції, органи державних 

інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання. 

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення 

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого 

самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а 

також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад 

є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності 

адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими 

актами України. 

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рад 

утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету 

відповідних повноважень міською радою. 
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Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах 

визначаються законами України. 

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів 

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні 

правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі 

комітети сільських, селищних, міських рад - при наявності не менш як двох третин від 

загального складу виконавчого комітету. 

Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України. 

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим 

Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових 

обов’язків. 

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пунктах 2, 5 статті 213 

цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

встановлюється законами України. 

Глава 17 

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 218. Адміністративні комісії 

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-

1, 103-

2, 104, 104-

1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному 

транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтями 

155, 155-

2, частиною другою статті 156, частинами першою - четвертою статті 156-

1, 

статтями 156-

2, 159, частиною першою статті 163 -

17, статтею 175-

1 (за порушення, вчинені 

у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської 

ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх 

замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-

1, частиною першою статті 

182, статтями 183, 185-

12, 186, 189, 189-

1, 212-

1 цього Кодексу. 

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 

92, статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-

1, 103-

2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 

141, 142, 150-152, статтями, 155, 155-

2, частиною другою статті 156, частинами першою 

- четвертою статті 156-

1, статтями 156-

2, 159, частиною першою статті 163 -

17, статтею 175-

1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків 

неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною 

першою статті 182, статтями 183, 186, 212-

1 цього Кодексу. 
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Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, 

міських рад 

Виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - 

виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

92, 99 (якщо правопорушення вчинено громадянином), статтею 104, частинами 

першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки 

транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксованого в режимі 

фотозйомки (відеозапису), статтями 127-

2, 141, 142, 152, частинами першою - 

п’ятою та восьмою статті 152-

1, статтею 159, статтею 175-

1 (за порушення, вчинені у 

місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 

179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх 

замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 

183, 197, 198 цього Кодексу. 

Від імені виконавчих комітетів (а в населених пунктах, де не створено виконавчих 

комітетів, - виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, 

міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного 

стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають 

право адміністратори центрів надання адміністративних послуг. 

Від імені виконавчих комітетів (а у населених пунктах, де не створено виконавчих 

комітетів, - виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, 

міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122, частинами 

першою, другою та восьмою статті 152-

1 цього Кодексу, і накладати адміністративні 

стягнення мають право уповноважені виконавчим комітетом (виконавчим органом) 

сільської, селищної, міської ради посадові особи виконавчих органів сільської, 

селищної, міської ради - інспектори з паркування. 

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) 

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - 

четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-

1 - 41-

3, 42-

1, 42-

2, частиною першою статті 

44, статтями 44-

1, 44-

3, 46-

1, 46-

2, 51, 51-

2, 51-

4, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 

85, статтями 85-

1, 88 - 88-

2, 89, 90, 91, 91-

5, 92-

1, 96-

2, 98, 101-103, 103-

3, частиною першою 

статті 106-

1, статтями 106-

2, 107-

1, частиною другою статті 112, частинами 

четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-

2, 122-

4, 122-

5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою 

статті 126, частиною четвертою статті 127, статтею 127-

1, статтею 130, частиною 

третьою статті 133, статтями 135-

1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 

146, 149-

1, частиною другою статті 154, статтею 155-

1, частинами 

першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162, 162-

1, 162-

3, 163-

1 - 163-

4, частиною другою статті 163 -

7, статтями 163-

12, частинами другою і третьою статті 163-

17, 

статтями 164, 164-

3, 164-

5-164-

13, частини третя - шоста статті 164-

14, статті 164-

15-164-

19, 166-

1 - 

166-

4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-

6, 166-

8 - 166-

12, 166-

14 - 

166-

18, 166-

21, 166-

22, 166-

23, 166-

24, 166-

25, 166-

27, 171-

2, 172-

4 - 172-

20, 173 - 173-

2, 173-

4, 174, 177-

2, частиною третьою статті 178, статтею 180-

1, частинами першою, другою і третьою 

статті 181, частиною другою статті 182, статтями 183-

1 - 185-

11, 185-

13, 186-

1, 186-

5 - 186-
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8, 187, 188, 188-

1, 188-

13 (крім справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

невиконанням законних вимог державного виконавця), 188-

14, 188-

16, 188-

17, 188-

19, 188-

22, 188-

25, 188-

27, 188-

28, 188-

31, 188-

32, 188-

33, 188-

34, 188-

35, 188-

38, 188-

39, 188-

40, 188-

41, 188-

45, 188-

46, 188-

47, 188-

48, 188-

49, 188-

50, 188-

54, 188-

55, частиною першою статті 189 -

1, статтями 189-

3, 190, 191, 193, 195-

1 - 195-

6, статтями 204-

1, 204-

3, 206-

1, 212-

2 - 212-

21 цього Кодексу, а також 

справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти 

до вісімнадцяти років. 

Стаття 221-

1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні 

суди та Верховний Суд 

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-

3 цього Кодексу. 

Справа розглядається суддею-доповідачем зі складу суду, що розглядає справу, під 

час розгляду якої вчинено правопорушення, передбачене статтею 185-

3 цього Кодексу. 

Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, може бути 

оскаржена в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. 

Постанова судді Верховного Суду, прийнята за результатами розгляду такої 

справи, може бути оскаржена в апеляційному порядку до Касаційного кримінального 

суду і переглядається у складі колегії з трьох суддів. 

Стаття 222. Органи Національної поліції 

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні 

правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, 

правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху 

транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на 

забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і 

незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 

80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 

89, частина друга статті 106 -

1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 

109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-

2, частина 

друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини 

перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121, статті 121-

1, 121-

2, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 122, частина перша статті 

123, 124-

1, 125, частини перша, друга і четверта статті 126, частини перша, друга і третя 

статті 127, статті 128-129, частина перша статті 132-

1, частини перша, друга та п’ята 

статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-

1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному 

транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 

148, 151, частини шоста, сьома і восьма статті 152-

1, статті 161, 164-

4, статтею 175-

1 (за 

винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 

180, 181-

1, частина перша статті 182, статті 183, 192, 194, 195). 

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники 

органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до 

покладених на них повноважень. 
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Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може 

стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від 

розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв. 

Стаття 222-

1. Органи Державної прикордонної служби України 

Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням прикордонного режиму, 

режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у 

контрольних пунктах в’їзду - виїзду, порушенням іноземцями та особами без 

громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, 

невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням 

порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього 

(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 203-

1 (щодо порушень, виявлених у пункті 

пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті 

в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204-

2, 204-

4). 

Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної 

прикордонної служби України та їх заступники; 

інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України. 

Уповноважені посадові особи органів Державної прикордонної служби України 

можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від їх розміру в пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та 

місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів. 

Стаття 222-

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про 

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через 

територію України, невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також 

питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 

203, стаття 203-

1 (крім порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через 

державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому 

прикордонному районі), статті 204, 205, 206). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 

керівник, заступники керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 
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нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, інші 

уповноважені керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про пожежну і техногенну безпеку 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну 

безпеку, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, здійсненням 

суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері 

пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів 

державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 175-

2, 188-

8). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну 

безпеку, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: 

1) Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної і 

техногенної безпеки та його заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері 

пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі та їх заступники - штраф на громадян до сімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

1-

1) старші державні інспектори України з нагляду у сфері пожежної і техногенної 

безпеки - штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

2) головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в 

районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної 

Республіки Крим) значення - штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

3) державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах 

у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення 

- штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 224. Органи залізничного транспорту 

Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі адміністративні 

правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, 

правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення 

схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на 

залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті 120, частина перша 

статті 133, частина перша статті 134, абзац другий статті 135, стаття 136). 
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Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних (вагонних) депо, 

начальники пасажирських поїздів (механіки-бригадири пасажирських поїздів); 

контролери-ревізори пасажирських поїздів, ревізори-інструктори пасажирських 

поїздів, ревізори по контролю доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, 

начальники дистанцій сигналізації та зв’язку; 

начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його 

заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх 

заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони 

Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби (загону) відомчої воєнізованої 

охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої 

воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори 

служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд 

(пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, 

начальники груп воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування станцій 

посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць. 

Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-

бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень 

команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, 

не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту 

Органи морського і річкового транспорту розглядають справи про такі 

адміністративні правопорушення: про порушення правил по охороні порядку і безпеки 

руху на морському транспорті, правил користування засобами морського транспорту, 

правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних 

суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не 

мають відповідного документа, правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на 

внутрішніх водних шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил 

користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для 

стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і річковому 

транспорті, допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які 

перебувають у стані сп’яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані 

сп’яніння, керування річковими або маломірними суднами судноводіями у стані 

сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими 

засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння, порушення правил 

перевезення небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті, 

перевезення ручної кладі понад установлені норми на морському і річковому 

транспорті, безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському і річковому 

транспорті, невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового 

транспорту (статті 114, 115, 116, 116-

1, 116-

2, 116-

3, 117, 118, частина перша статті 

120, частина третя статті 129, частини п’ята і шоста статті 130, частина друга статті 

133, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136 і 188-

15 цього 

Кодексу). 
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Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 114, частиною другою 

статті 133 цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому 

транспорті, та його заступники, керівник територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на 

морському та річковому транспорті, та його заступники, капітан морського порту; 

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115 цього Кодексу, - 

керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його заступники, 

керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, 

та його заступники, капітан морського порту, капітан судна; 

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116, 116-

1, 116-

2, 117, 118, частиною третьою статті 129, частинами п’ятою і шостою статті 130 цього 

Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його 

заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та 

річковому транспорті, та його заступники, капітан річкового порту; 

4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 116-

3 цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, 

та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та 

річковому транспорті, та його заступники; 

5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 116-

3 цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, 

та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та 

річковому транспорті, та його заступники, капітан порту; 

6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 120 

цього Кодексу, - керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, 

та його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та 

річковому транспорті, та його заступники, капітан порту, капітан судна; 

7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 

134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник 

пристані і вокзалу, капітан судна; 

8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136 цього Кодексу, - 

капітан морського порту, начальник морського вокзалу та його заступники, капітан 

судна; 
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9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-

15 цього Кодексу, - 

керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його заступники, 

керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, 

та його заступники. 

Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної 

авіації 

Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації розглядає справи 

про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил безпеки 

польотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, 

правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша статті 

112, стаття 113, частина друга статті 120). 

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади з питань 

цивільної авіації та його заступники, державні інспектори, уповноважені на 

проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань 

цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки 

аеропортів та їх заступники. 

Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та уповноваженими на 

проведення перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з 

питань цивільної авіації, керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної 

безпеки аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту 

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням 

правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил 

користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина 

п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 133-

1, стаття 133-

2, частина друга статті 134, абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135). 

Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: 

1) на автомобільному транспорті - керівник центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному 

транспорті, та його заступники, керівник територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на 

наземному транспорті, та його заступники (частини 

перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 133-

1, стаття 133-

2); керівник перевізника, 

який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його 

заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина 

друга статті 134, абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135); 
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2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) - керівник 

перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні 

послуги, його заступники та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 

133, частина друга статті 134, абзаци четвертий та восьмий статті 135). 

Стаття 230-

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових 

осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-

6). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: 

посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, - штраф до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його 

заступники та уповноважені ним посадові особи - штраф до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та інших нормативних 

актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та 

обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання 

законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці (частини п’ята (крім порушень санітарно-

гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 

47, 57, 58, 93, 94, 188-

4). 

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами п’ятою (крім 

порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шостою 

статті 41, статтею 93: 

державні інспектори - штраф до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 
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головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники - штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці, та його заступники - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47, 58, 94 і 188-

4: 

державні інспектори - штраф до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники - штраф до п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до 

шістдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці, та його заступники - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57: 

державні інспектори - штраф до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники - штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх заступники - штраф до 

трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці, та його заступники - штраф до шестисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 234-

1. Органи державного фінансового контролю 

Органи державного фінансового контролю розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з фінансових 

питань (стаття 164-

2), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини 

третя - шоста статті 166-

6), порушенням законодавства про закупівлі (частини 

перша і друга статті 164-

14). 

Від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 
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керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, його заступники, а також інші уповноважені 

керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 234-

2. Податкові органи 

Податкові органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 

163-

13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з 

використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-

15), 

ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-

1), порушенням законодавства 

про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (стаття 165-

1), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини 

третя - шоста статті 166-

6), перешкоджанням уповноваженим особам податкових 

органів у проведенні перевірок (стаття 188-

23). 

Від імені податкових органів розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники 

податкових органів та їх заступники, уповноважені ними посадові (службові) особи. 

Стаття 234-

3. Національний банк України 

Національний банк України розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів 

(частини п’ята, шоста статті 156-

1 - за порушення, вчинені учасниками ринків 

фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється 

Національним банком України), порушенням порядку здійснення операцій з 

електронними грошима (стаття 163-

14), порушенням банками порядку оприлюднення 

фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським 

звітом (стаття 163-

16), порушенням банківського, валютного законодавства, нормативно-

правових актів Національного банку України або здійсненням ризикових операцій, які 

загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (стаття 166-

5), 

порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя, четверта статті 166-

6), порушенням законів України та нормативно-правових актів Національного банку 

України щодо здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем (стаття 166-

20). 

Від імені Національного банку України розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова 

Національного банку України та його заступники, керівники територіальних управлінь 

Національного банку України та їх заступники, уповноважені правлінням 

Національного банку України керівники структурних підрозділів Національного банку 

України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку 

України з нагляду (оверсайту), контролю. 

Стаття 234-

4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації банку та 

з порушенням законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-

правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (статті 166-

7, 166-

19). 

Від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 

директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його заступники. 
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Стаття 235. Військові комісаріати 

Військові комісаріати розглядають справи про такі адміністративні 

правопорушення: про порушення військовозобов’язаними чи призовниками 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про порушення 

законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про умисне 

зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, про неявку на 

виклик у військовий комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків, 

які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу 

військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, про 

незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у 

військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні 

дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового 

обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові 

комісаріати, про неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників (статті 

210, 210-

1, 211 - 211-

6). 

Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні (міські) 

військові комісари. 

Стаття 235-

1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України 

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових 

транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України 

під час виконання ними службових обов’язків правопорушення, 

передбачені частинами першою, четвертою і п’ятою статті 121, статтею 121-

1, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 

123, статтями 124-

1 - 126, статтею 132-

1 цього Кодексу. 

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні 

правопорушення мають право посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього 

руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині 

першій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне 

стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення 

відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення 

винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. 

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - 

військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження 

зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними 

службових обов’язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено 

адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним 

засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України до суду. 
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Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України 

під час виконання ними службових обов’язків правопорушення, передбачені статтями 

80, 126, 128, 128-

1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, 

передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для 

вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби 

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), 

а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п’ятою статті 

41, статтями 78, 80 - 83, 90-

1, 95, 167, 168-

1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних 

норм), та статтею 188-

11 цього Кодексу. 

Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи 

про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах 

територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством, мають право: 

1) головний державний санітарний лікар України та його заступники, головні 

державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, головні державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного 

транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні державні санітарні 

лікарі районів, міст, районів у містах, лінійних підрозділів та об’єктів водного, 

залізничного, повітряного транспорту, Міністерства оборони України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері захисту державного кордону, Служби безпеки України, 

з’єднань, частин та підрозділів і їх заступники; 

2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної санітарно-

епідеміологічної служби - щодо адміністративних правопорушень, 

передбачених частиною п’ятою статті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-

1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм). 

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ветеринарної медицини 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

ветеринарної медицини, розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-

санітарних вимог (стаття 107), вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію 

тварин (стаття 107-

2). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ветеринарної медицини, розглядають справи про адміністративні 

правопорушення і накладають адміністративні стягнення: 

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його 

заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб - до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на державному кордоні та транспорті та їх 
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заступники, державні інспектори ветеринарної медицини центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини - 

штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб - до дев’ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів та їх 

заступники, державні інспектори ветеринарної медицини в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на державному кордоні та транспорті, 

державні інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та транспорті - 

штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб - до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, 

завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках - штраф на 

громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 

до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Державними інспекторами ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, 

завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках штраф може 

стягуватися на місці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, з фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб - у 

розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 238-

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері карантину рослин 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в 

Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням із 

карантинних зон або ввезенням до них об’єктів регулювання, які не пройшли 

фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин (стаття 188-

26), порушенням посадовими особами фітосанітарної 

лабораторії законодавства про карантин рослин (стаття 172-

1-1). 

Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) Головний державний фітосанітарний інспектор України - штраф на громадян до 

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до 

вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, місті 

Києві, областях, їх заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до чотирнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 238-

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері захисту рослин 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

захисту рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням законодавства про захист рослин (стаття 83-

1), а також щодо невиконання 

законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у 

сфері захисту рослин (стаття 188-

12). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері захисту рослин, розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) Головний державний фітосанітарний інспектор України - штраф на громадян до 

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до 

вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, 

областях, їх заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до чотирнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання 

надр 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58, 58-

1 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи 

про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 

право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр. 

Стаття 240. Органи рибоохорони 

Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних запасів, 

передбачені статтею 50, частиною третьою статті 85, статтями 86-

1, 91-

2 і 188-

5 цього 

Кодексу. 

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний 

державний інспектор рибоохорони України, головні державні інспектори рибоохорони 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні 

державні інспектори рибоохорони, старші державні інспектори рибоохорони. 

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n549
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n549
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n367
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n378
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4326
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4326
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n578
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2090


Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-

5 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його 

заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, 

старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, 

лісничі, помічники лісничих, майстри лісу. 

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері мисливського господарства 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

мисливського господарства, розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, 

передбачені статтею 50, частиною першою статті 85, статтями 91-

2 і 188-

5 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері мисливського господарства, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи, 

уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері мисливського господарства, керівники, заступник керівника з питань 

мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, державні 

районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні 

мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних 

лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних 

мисливських господарств. 

Керівниками, заступником керівника з питань мисливського господарства, 

головними лісничими, головними мисливствознавцями, державними районними 

мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними 

мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних 

лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних 

мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, 

може стягуватися на місці. 

Стаття 242-

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 

50, 52 - 53-

1, 53-

3 - 54, 59 - 77-

1, статтею 78 (крім порушень санітарних норм), статтями 78-

1 - 79, статтями 80-83 (крім порушень санітарних норм), частинами першою і третьою 

статті 85, статтями 86-

1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-

1 (крім 

порушень санітарних норм), статтями 91-

1 - 91-

4, статтею 95 (крім порушень санітарних 
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норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації 

нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм 

та правил) і статтею 188-

5 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор 

України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші 

державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, 

державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, 

головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, 

головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища 

Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони 

навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони 

навколишнього природного середовища відповідних територій. 

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний 

ресурс (статті 144, 145, 147, 148-

1 - 148-

5 і 188-

7). 

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації, розглядати справи про адміністративні правопорушення та 

накладати адміністративні стягнення мають право голова, члени комісії та 

уповноважені комісією посадові особи. 

Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері 

використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та 

розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин 

і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-

4, 54-56, 104-

1, 108 та 188-

5). 

Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) Головний державний інспектор сільського господарства України - штраф на 

громадян до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники - штраф на 

громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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3) старші державні інспектори сільського господарства, державні інспектори 

сільського господарства - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Стаття 244-

1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль 

Органи, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням встановленого порядку 

виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння (частина друга статті 189-

1). 

Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного пробірного контролю, та його заступники. 

Стаття 244-

2. Органи Пенсійного фонду України 

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що 

використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування (стаття 165-

1), та з 

перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у 

проведенні перевірок (стаття 188-

23). 

Стаття 244-

3. Органи державної статистики 

Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання або використання даних 

державних статистичних спостережень (стаття 186-

3). 

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати 

адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, його заступники, а також 

інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 244-

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства 

про захист прав споживачів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням 

законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 155-

2 частина друга 

статті 156, частини перша - четверта статті 156-

1, статті 156-

2, 156-

3, 167 - стосовно 

правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами 

громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень 

санітарних норм), стаття 168-

1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та 

порушень санітарних норм), стаття 168-

2, стаття 170 - стосовно правопорушень під час 

транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації 

громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень 

санітарних норм), стаття 188-

2). 
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Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: 

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи 

цього органу; 

керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту 

прав споживачів та його заступники. 

Стаття 244-

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з контролю за цінами 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю 

за цінами, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також 

невиконанням законних вимог посадових осіб зазначеного органу (статті 165-

2, 188-

3). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

контролю за цінами, розглядати справи про адміністративні правопорушення та 

накладати адміністративні стягнення мають право керівник зазначеного органу та 

уповноважені ним посадові особи. 

Стаття 244-

6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду 

Органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, 

будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства 

під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) 

посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-

1 (крім частин третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 188-

42). 

Від імені органів державного архітектурно-будівельного контролю розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: 

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад населених пунктів, які є 

адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з чисельністю 

населення понад 50 тисяч) - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або щодо об’єктів будівництва I 

та II категорій складності, розташованих у межах населених пунктів (статті 96, 96-

1 (крім частин третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 188-

42); 

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, 

міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч, структурних 

підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми 

(СС2) наслідками, або щодо об’єктів будівництва I, II, III та IV категорій складності, 
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розташованих у межах відповідних населених пунктів (статті 96, 96-

1 (крім частин 

третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 188-

42); 

головні інспектори будівельного нагляду центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) 

наслідками, або щодо об’єктів будівництва I, II, III, IV та V категорій складності, 

розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-

територіальних одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), або щодо об’єктів будівництва III 

та IV категорій складності, розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є 

адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, 

міст Києва та Севастополя), щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), або щодо об’єктів будівництва V 

категорії складності, розташованих у межах населених пунктів, а також щодо об’єктів, 

розташованих у межах населених пунктів, в яких не утворено органів державного 

архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-

1 (крім частин третьої - 

п’ятої), частини перша та друга статті 188-

42). 

Орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з питань 

надання документів, необхідних для здійснення будівництва, невиконанням вимог 

(приписів) головних інспекторів будівельного нагляду центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду (частини третя - п’ята статті 96-

1, частина третя статті 188-

42). 

Від імені органу державного архітектурно-будівельного нагляду розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право головні інспектори будівельного нагляду центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду (частини третя - п’ята статті 96-

1, частина третя статті 188-

42). 

Стаття 244-

7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і 

технічного регулювання 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, 

розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-

9 цього 

Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і 

технічного регулювання, його заступники, а також інші уповноважені керівником 

посадові особи цього органу. 

Стаття 244-

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів 
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, встановлених для медичних і 

фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності (стаття 

44-

2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і 

застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45-

1), з 

продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках 

(стаття 42-

4), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських 

засобів (статті 167, 168-

1, 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 188-

10). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його 

заступники, головні державні інспектори з контролю якості лікарських засобів в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, 

державні інспектори з контролю якості лікарських засобів. 

Стаття 244-

9. Органи Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття 

Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття (стаття 165-

3) та 

перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок 

(стаття 188-

23). 

Від імені Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття розглядати справи про адміністративні правопорушення 

і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції 

Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду - 

центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і 

Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах 

центрів зайнятості та їх заступники. 

Стаття 244-

10. Органи Фонду соціального страхування України 

Органи Фонду соціального страхування України розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

(стаття 165-

4), про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності (стаття 165-

5), а також перешкоджанням 

уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування України у здійсненні 

перевірок (стаття 188-

23). 

Від імені Фонду соціального страхування України розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2808
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2808
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1765
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1770
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1770
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1783
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1613
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1613
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1619
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1619
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1625
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1625
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2167


керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів 

виконавчої дирекції Фонду та їх заступники. 

Стаття 244-

12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки 

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил і норм 

ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог 

(приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки (стаття 188-

18). 

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки 

України, його заступники. 

Стаття 244-

13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного 

енергетичного нагляду 

Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного 

нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 95-

1 і 188-

20. 

Від імені органів центрального органу виконавчої влади з державного 

енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право: 

1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - 

попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або 

штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

3) інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на 

громадян, працівників або посадових осіб до п’яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Стаття 244-

16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини 

п’ята, шоста статті 156-

1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, 

якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг), порушенням 

небанківськими фінансовими установами порядку оприлюднення фінансової звітності 

або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-

16), 

порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у 

будівництво житла (стаття 166-

13), а також із невиконанням законних вимог посадових 

осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (стаття 188-

29). 
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Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також 

уповноважені комісією посадові особи. 

Стаття 244-

17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист 

прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-

1 - за порушення, 

вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку 

таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку), порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163, 163-

5, 163-

6, частина перша статті 163 -

7, статті 163-

8 - 163-

11, 188-

30), порушенням емітентами, 

цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів 

яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового ринку 

порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-

16). 

Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени 

Комісії та уповноважені Комісією посадові особи. 

Стаття 244-

18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 188-

36. 

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени 

Комісії. 

Стаття 244-

19. Органи ринкового нагляду 

Органи ринкового нагляду розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і 

загальну безпечність продукції (стаття 188-

37). 

Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

керівники центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий 

нагляд, та їх заступники; 

керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які 

здійснюють ринковий нагляд, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі та їх заступники. 

Стаття 244-

20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері метрологічного нагляду 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

метрологічного нагляду, розглядає справи про адміністративні правопорушення, 
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пов’язані з порушенням законодавства про метрологію та метрологічну діяльність 

(статті 171, 171-

1, 172 і 188-

44). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері метрологічного нагляду, розглядати справи про адміністративні правопорушення 

і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його 

заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 244-

21. Органи державної виконавчої служби 

Органи державної виконавчої служби розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця 

(стаття 188-

13). 

Від імені органів державної виконавчої служби розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 

начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані 

державні виконавці. 

Стаття 244-

22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення 

фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським 

звітом (стаття 163-

16, крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими 

установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах 

або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними 

учасниками фондового ринку), ненаданням аудитором, у випадках, визначених 

законом, інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

(стаття 166-

26). 

Від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення має 

право виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості. 

Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Глава 18 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: 

своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення 

її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а 

також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 

додержання законів, зміцнення законності. 
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Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в органах 

(посадовими особами), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, визначається цим Кодексом та іншими законами України. 

Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах визначається цим Кодексом та 

іншими законами України. 

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про 

адміністративне правопорушення 

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути 

розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: 

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення 

шістнадцятирічного віку; 

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного 

стягнення; 

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; 

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення 

строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу; 

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) 

про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття 

справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі 

у кримінальному провадженні по даному факту; 

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. 

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на 

засадах рівності громадян 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах 

рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх 

громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мови та інших обставин. 

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне 

правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі, про порушення правил зупинки, стоянки, 
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паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), та 

випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. 

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про 

адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в 

трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника. 

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при 

провадженні в справах про адміністративні правопорушення 

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним 

застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне 

правопорушення має право: порушувати провадження в справі про адміністративне 

правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів 

(посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти 

клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; 

перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) 

заходів впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання, оскаржувати 

постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення, а також 

вчиняти інші передбачені законом дії. 

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 172-

4 - 172-

9, 172-

9-2 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді 

справи судом є обов’язковою. 

Стаття 251. Докази 

Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, 

на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює 

наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в 

його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, 

поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних 

приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у 

тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються 

особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також 

працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які 

використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних 

засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом 

про вилучення речей і документів, а також іншими документами. 

Обов’язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 

255 цього Кодексу. 

Стаття 252. Оцінка доказів 

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що 

грунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи 

в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. 
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Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового 

розслідування 

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в 

порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору 

або органу досудового розслідування. 

Глава 19 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення 

складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником 

громадської організації чи органу громадської самодіяльності. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка 

вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається 

особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу. 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 

право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-

1, 44-

3, 46-

1, 46-

2, 51, 51-

2, 51-

4, 88-

1, 89, 92, частина перша статті 106-

1, стаття 106-

2, частини 

четверта, сьома - дев’ята статті 121, частина четверта і шоста статті 122, статті 122-

2, 122-

4, 122-

5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина третя статті 

126, частина четверта статті 127, статті 127-

1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-

1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина 

четверта статті 140, статті 148, 151, 152, частина восьма статті 152 -

1, статті 154, 155, 155-

2-156, частини перша - четверта статті 156-

1, статті 156-

2, 159, 160, 162, 162-

3, частина 

перша статті 163-

17, статті 164 - 164-

11, 164-

15, 164-

16, 165-

1, 165-

2, 166-

14 - 166-

18, 166-

27, 172-

4 - 172-

9 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище), 172-

9-1, 172-

9-2, 173 - 173-

2, 173-

4, 174, стаття 175-

1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-

1, 182 - 183-

1, частини перша - третя, сьома статті 184, статті 184-

1 - 185-

2, 185-

4 - 185-

9, 186, 186-

1, 186-

3, 186-

5 - 187, 188-

28, 188-

47, 189 - 195-

6, статті 204-

1, 206-

1, 212-

6, 212-

7, 212-

8, 212-

10, 212-

12, 212-

13, 212-

14, 212-

19, 212-

20); 

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 

164, 183, 188-

16); 

органів охорони здоров’я (статті 44-

3, 45, 46, 46-

2, стаття 183 - щодо завідомо 

неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); 
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{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 

956-V від 19.04.2007} 

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-

33); 

органів державного енергонагляду (стаття 103-

1); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-

14); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в 

частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з 

перевезенням пасажирів і вантажів); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації (статті 144 - 148-

5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку 

провадження господарської діяльності в галузі зв’язку), 188-

7; 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів 

(статті 42-

2, 156, 164-

6, 164-

7); 

фінансових органів (статті 164, 164-

1); 

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-

1); 

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 

138); 

органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-

1, 42-

2, 44-

3, 188-

22); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, 

уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-

1, 42-

2, 107, 166-

22, 188-

22); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - 

четверта, сьома статті 41, статті 41-

1 - 41-

3, 188-

1); 

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій 

споживчої кооперації (стаття 42-

2); 

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-

1); 

органів Антимонопольного комітету України (статті 164-

3, 166-

1 - 166-

4); 

органів управління кінематографією (стаття 164-

6 - в частині демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-

7 - в частині порушення умов 

розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-

8 - в 

частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-

7 - у частині 
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недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного 

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції); 

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята 

статті 85, статті 92, частина четверта статті 185 -

3, 185-

10, 191, 204-

1, 206-

1); 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-

6 - в 

частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення 

України; стаття 164-

7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування 

фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-

8 - в 

частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212-

9 - 

в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час 

підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні 

виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової 

інформації; стаття 212-

11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо 

інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу електронним 

(аудіовізуальним) засобом масової інформації); 

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується 

правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця 

Служба), статті 172-

4 - 172-

9, 195-

5, 212-

2 (крім пункту 9 частини першої), 212-

5 і 212-

6); 

органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, 

ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212 -

2 та стаття 188-

31); 

органів державної податкової служби (статті 51-

2, 155-

1, 162-

1, 163-

1 - 163-

4, 163-

12, частини друга і третя статті 163-

17, статті 164, 164-

5, 164-

16, 166-

16, 166-

17, 177-

2, 204-

3); 

органів рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-

1, 88-

1, 90, стаття 

164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з 

добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-

1, 88-

1, 90); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів (частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-

1, 88, 88-

1, 88-

2, 90, 91, 91-

5, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, 

пов’язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних 

ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний 

світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних 

живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, 

порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля; 
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центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга 

статті 112, частина третя статті 133); 

Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (стаття 188-

51); 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його 

територіальних органів (стаття 188-

54); 

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-

1); 

Національного банку України (статті 163-

12, стаття 166-

8 (у частині, що стосується 

правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій); 

органів державного фінансового контролю (статті 163-

12, 164-

12, частини третя - 

шоста статті 164-

14); 

Рахункової палати (статті 164-

12, 164-

14, частини п’ята і шоста статті 188-

19); 

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-

1, стаття 186-

7 - у 

частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного 

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції); 

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини 

друга, четверта і п’ята статті 85, статті 90, 91); 

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

(про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України 

під час виконання ними службових обов’язків, - стаття 44, частини друга і третя статті 

123, статті 172-

10 - 172-

20, 173, 174, 178, 182, 184-

1, 185 і 185-

7); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю (статті 188-

17, 212-

4); 

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації (стаття 186-

6); 

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (частини перша-четверта статті 

188-

19); 

підприємств і організацій, у віданні яких є об’єкти електроенергетики (стаття 185-

12); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 

політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції 

господарської діяльності (статті 166-

10, 166-

12, 166-

21, 166-

24, 188-

38, 188-

45); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

страхового фонду документації (стаття 188-

25); 

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188); 

суб’єктів державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного 

регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу (частина перша статті 166-

9, стаття 188-

34); 
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення (частина друга статті 166-

9); 

адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних 

територій (стаття 92); 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-

7, 163-

12); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-

27); 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим 

значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій - адміністратори (стаття 166-

10 у разі вчинення порушення при наданні 

адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг, в якому 

здійснює свою діяльність відповідний адміністратор); 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

правової політики та його територіальних органів (стаття 188-

41); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (стаття 166-

8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі 

діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає 

цей орган); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

метрологічного нагляду (стаття 171-

2); 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та 

видавничій сферах (стаття 186-

7 - у частині недоставляння або порушення строку 

доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-

9 - в частині 

порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з 

використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств, стаття 212-

11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо 

інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу друкованим засобом 

масової інформації чи інформаційним агентством); 

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (частини 

перша, друга, дев’ята та десята статті 166-

6, стаття 166-

11); 

Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-

4 - 172-

9 (в 

частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище), 188-

46, 212-

15, 212-

21); 

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 

50 Закону України "Про запобігання корупції"; 
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Національного антикорупційного бюро України (стаття 185-

13); 

центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та його 

територіальних органів (стаття 166-

23); 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-

48); 

територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-

3); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-

25); 

органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань (стаття 183-

2); 

органів опіки та піклування (частини п’ята і шоста статті 184, стаття 188-

50); 

органів ліцензування (стаття 164 у частині, що стосується правопорушень у галузі 

господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає відповідний орган 

ліцензування); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову і бюджетну політику (стаття 164-

19); 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених 

пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують 

їх повноваження) сільських, селищних, міських рад (частини перша - четверта статті 

41, статті 44-

3, 96-

2, 103-

1, 103-

2, 103-

3, 104, частина перша статті 106 -

1, статті 106-

2, 127-

2, 149 - 

152, частини третя - п’ята статті 152-

1, статті 154, 155, 155-

2, 156, частини перша - 

четверта статті 156-

1, статті 156-

2, 159 - 160, стаття 175-

1 (за порушення, вчинені у місцях, 

заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-

1, 186-

5, 197, 198); 

2-

2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з 

референдуму (статті 212-

7, 212-

9, 212-

11 - 212-

20); 

2-

3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212-

16 - 212-

18, 212-

20)"; 

2-

4) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 149-

1); 

2-

5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями 

(статті 96-

2, 197, 198); 

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

(статті 51, 179); 

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 

179); 
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6) приватні виконавці (стаття 188-

13 - у частині, що стосується невиконання 

законних вимог приватного виконавця); 

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-

5, частина перша статті 

185-

6); 

7-

1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-

3); 

8) слідчий (частина четверта статті 184, статті 185-

4, 185-

11); 

8-

1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (статті 188-

39, 188-

40, 212-

3 (крім порушень права на інформацію відповідно 

до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

8-

2) освітній омбудсмен або уповноважені особи служби освітнього омбудсмена 

(стаття 188-

55); 

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: 

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-

1, 179, 185-

7, 186-

2, 186-

4); 

члени громадських організацій осіб з інвалідністю (частини друга, третя і четверта 

статті 152-

1); 

громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури (стаття 92); 

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 88-

1, 91); 

9-

1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 212-

3 - у частині, що 

стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

9-

2) голова, заступник голови Вищої ради правосуддя (стаття 188-

32); 

9-

3) голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 

188-

35 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України або її члена); 

9-

4) голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

(стаття 188-

35 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів або її члена); 

9-

5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-

49); 

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-

2, 164-

9, 164-

13, 164-

17, 164-

18, стаття 186-

7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння 

обов’язкового безоплатного примірника патентних документів); 

11) прокурор (статті 172-

4 - 172-

20, 185-

4, 185-

8, 185-

11); 

12) державні інспектори сільського господарства (стаття 51-

2); 

13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-

1); 
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14) командири (начальники) військових частин (установ, закладів), командири 

підрозділів, які уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин 

(установ, закладів) (статті 172-

10 - 172-

20). 

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання 

органів, зазначених у статтях 222 - 244-

21 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. 

Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати: 

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням 

нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161); 

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону (стаття 202); 

3) інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті (частини 

перша, третя, четверта і п’ята статті 116, частина друга статті 116-

1, частина третя статті 

116-

2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини 

третя і четверта статті 130); 

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77); 

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-

1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-

4, 153); 

7-

1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-

1, 53-

3, 53-

4); 

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина перша статті 123); 

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних 

пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян (статті 120, 175, 188-

8); 

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені 

військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження 

зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-

2, частина третя статті 123, стаття 

124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього 

руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов’язаних та 

резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами 

Збройних Сил України та інших військових формувань); 

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини 

перша і третя статті 85, статті 121-

1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206); 

17) державні інспектори сільського господарства (стаття 104-

1); 

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 188-

36); 

19) особи, уповноважені на проведення перевірок під час здійснення ними 

архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-

1 (крім частин третьої - 

п’ятої), частини перша та друга статті 188-

42); 
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20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на 

охорону державного мисливського фонду (статті 65, 65-

1, 66, 72, 73, 77, 77-

1, частини 

перша і третя статті 85); 

21) державні виконавці (статті 183-

1, 188-

13 - у частині, що стосується невиконання 

законних вимог державного виконавця); 

22) члени громадських організацій осіб з інвалідністю (частина шоста статті 152-

1); 

23) посадові особи органів Служби безпеки України (статті 203-

1 і 204-

4); 

25) уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті 

(стаття 122-

2 у частині, що стосується автомобільних перевезень пасажирів та/або 

вантажів, частина друга статті 132-

1). 

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні 

правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації 

населення. 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його 

складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості 

про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); 

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який 

передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і 

потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, 

необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну 

шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може 

бути підписано також і цими особами. 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від 

підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо 

змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого 

відмовлення від його підписання. 

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього 

Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. 

Стаття 257. Надіслання протоколу 

Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати 

справу про адміністративне правопорушення. 

Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення 

надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого 

правопорушення. 
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У разі вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами 

надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності. 

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, 

установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, 

повідомлення про складення протоколу для розгляду питання щодо можливого 

відсторонення такої особи від виконання службових повноважень із зазначенням 

характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено. 

У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з 

надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, надсилає інформацію 

про особу викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається 

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, 

передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір 

штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною 

першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, 

перелічених в частині третій статті 238) частиною третьою статті 109, статтями 

110, 115, частинами першою, третьою і п’ятою статті 116, частиною третьою статті 116 -

2, частинами першою і третьою статті 117 (при накладенні адміністративного стягнення 

у вигляді попередження на місці вчинення правопорушення), статтями 

118, 119, статтями 134, 135, частинами першою, другою, третьою і п’ятою статті 185-

3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді 

попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді 

попередження), а також статтями 202-203-

1, 204-

2, 204-

4 (у випадках виявлення цих 

правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду) цього Кодексу, якщо особа не оспорює 

допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається. 

Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, 

розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в 

автоматичному режимі, а також порушень правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). 

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф 

накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення 

правопорушення. 

У випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, 

уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення 

виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до 

вимог статті 283 цього Кодексу або залишається повідомлення про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або 

паркування транспортних засобів у разі їх фіксації у режимі фотозйомки (відеозапису), 
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крім випадків фіксації в автоматичному режимі правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення 

особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї 

накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про 

адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу, крім 

випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-

3 цього Кодексу, 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі 

зафіксованих в автоматичному режимі, або порушень правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису). 

Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох 

екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. 

У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі 

спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне 

правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне 

правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та 

матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі 

спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої 

постанови. 

Стаття 259. Доставлення порушника 

З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі 

неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення 

протоколу є обов’язковим, порушника може бути доставлено в поліцію, в підрозділ 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи до органу Державної 

прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони 

громадського порядку поліцейським, посадовою особою Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником 

Державної прикордонної служби України або членом громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, а при порушенні законодавства 

про державну таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником. 

Доставлення порушника з числа кадрових співробітників розвідувального органу 

України при виконанні ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки у 

присутності офіційного представника цього органу. 

При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, правил щодо 

охорони порядку і безпеки руху, правил спрямованих на забезпечення схоронності 

вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарних норм на транспорті 

порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в поліцію, якщо у 
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нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б могли повідомити 

необхідні дані про нього. 

При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства і 

охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання 

тваринного світу, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці 

порушення, працівники державної лісової охорони, а в лісах колективних 

сільськогосподарських підприємств - працівники лісової охорони зазначених 

підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний 

нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, посадові особи інших 

органів, які здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного 

світу, працівники служб охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а 

також поліцейські можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, у поліцію 

чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради. Доставлення 

порушника може провадитись також членами громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону, громадськими інспекторами охорони 

природи, громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекторами 

органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами. 

У разі вчинення порушень вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення 

порушення, уповноважені посадові особи органів охорони культурної спадщини, 

адміністрацій історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних 

територій можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до поліції чи до 

приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення 

особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення. 

У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника 

неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог 

законодавства України про охорону земель можуть доставляти осіб, які вчинили ці 

правопорушення, до поліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про 

адміністративне правопорушення. 

При вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані об’єкти, 

інше майно, порушника може бути доставлено працівниками воєнізованої охорони у 

службове приміщення воєнізованої охорони або в поліцію для припинення 

правопорушень, встановлення особи порушника і складення протоколу про 

правопорушення. 

При вчиненні правопорушень, пов’язаних із незаконним зберіганням спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено 

до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника 

і складення протоколу про правопорушення. 

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк. 

Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони 

громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради не 

може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше. 



У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами 

під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час 

виконання ними службових обов’язків правопорушень та в разі наявності обставин, 

зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те 

посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України. 

У разі порушення іноземцем або особою без громадянства правил перебування в 

Україні і транзитного проїзду через територію України, якщо особу порушника 

неможливо встановити на місці вчинення порушення, уповноважені посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, його територіальних органів і 

підрозділів можуть доставляти таких осіб у приміщення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, його територіальних органів і підрозділів, до поліції, до 

пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, для встановлення особи порушника і з’ясування обставин 

правопорушення. 

Глава 20 

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 

У випадках, прямо передбачених законами України, 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 допускаються 

адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та 

документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного 

засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами 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. 

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і 

вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання 

транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим 

Кодексом та іншими законами України. 

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

проводиться в порядку, встановленому законом. 



Стаття 261. Адміністративне затримання 

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата 

і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала 

протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол 

підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення 

затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. 

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного 

правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник 

відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. 

Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, 

про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила 

захисника. 

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати 

адміністративне затримання 

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те 

законами України. 

Адміністративне затримання провадиться: 

1) органами внутрішніх справ (Національною поліцією) - при вчиненні дрібного 

хуліганства, вчиненні насильства в сім’ї, порушення порядку організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих 

чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання 

вимог поліцейського, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до 

інформації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, 

правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу 

товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених 

місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських 

місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у 

випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні 

правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та 

інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при 

порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і 

транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо 

передбачених законами України; 

2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання або спроби 

незаконного перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушення прикордонного 

режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних 

правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, вчинення злісної непокори законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної 

прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об’єктів 



тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного 

району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) 

економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, невиконання 

рішення про заборону в’їзду в Україну, порушення порядку в’їзду до району 

проведення антитерористичної операції або виїзду з нього; 

3) старшою у місці розташування охоронюваного об’єкта посадовою особою 

воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на 

охоронювані об’єкти, інше майно; 

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України 

під час виконання ними службових обов’язків військових адміністративних 

правопорушень, дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи 

вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 

публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, 

носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 

припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом 

місцях, появи у громадських місцях у п’яному вигляді, порушення правил обігу 

наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі порушення правил 

дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними 

засобами; 

5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про 

державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в 

автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації; 

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

- у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким 

способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, 

алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а 

також інших заборонених для передачі предметів; 

7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, - при порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без 

громадянства і транзитний проїзд через територію України. 

Стаття 263. Строки адміністративного затримання 

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 

може тривати не більш як три години. 

Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути 

державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з 

них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний 

кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила 

використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та 



контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та 

виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної 

прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без 

громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили 

правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може 

бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних 

випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до 

трьох діб. 

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 

може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних 

випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин 

придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - 

до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання. 

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей 

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами 

Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митного органу і органів 

прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, а у випадках, прямо 

передбачених законами України, також і інших органів. 

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з 

оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. 

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами 

Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митного органу, органів 

прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, природоохоронних 

органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів 

лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за 

додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, 

також і інших органів. 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. 

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої 

продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у 

присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках 



зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час 

відсутності власника (володільця). 

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться 

відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі 

про адміністративне затримання. 

Особистий огляд, огляд речей у митних органах провадиться в порядку, 

встановленому Митним кодексом України. 

Стаття 265. Вилучення речей і документів 

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, 

виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються 

посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-

1, 234-

2, 244-

4, 262 і 264 цього 

Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про 

адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після 

розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку 

конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні 

речей - реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання 

СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії 

Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента 

України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному 

володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації 

Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього 

вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню 

поліцейськими. 

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний 

запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або 

адміністративне затримання. 

При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-

4 цього Кодексу, 

поліцейський, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього 

Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, 

вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси і 

спеціальні засоби самооборони. Поліцейський, посадова особа прикордонної служби 

має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, 

встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під 

час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей 

застосовуються лише у невідкладних випадках. 

Стаття 265-

1. Тимчасове вилучення посвідчення водія 

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке відповідно 

до цього Кодексу може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді 

позбавлення права керування транспортними засобами, працівник уповноваженого 

підрозділу тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання законної сили 

постановою у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три 

місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування 

транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис 

у протоколі про адміністративне правопорушення. 
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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. 

Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 265-

2. Тимчасове затримання транспортних засобів працівниками 

уповноважених підрозділів Національної поліції 

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, 

передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 

121, частинами третьою, четвертою, п’ятою та шостою статті 122 (в частині порушення 

правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу 

безпеці руху, порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені 

відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено 

зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю 

або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, транспортних засобів, оснащених 

електричними двигунами (одним чи декількома)), статтями 122-

5, 124, 126, частинами 

першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-

1, 206-

1 цього Кодексу, 

працівник уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, 

тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для 

зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у 

випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає 

дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, або транспортний засіб 

розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування 

транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб 

з інвалідністю, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, 

оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), в тому числі за 

допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. При тимчасовому затриманні 

транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання 

транспортного засобу, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник відповідного 

уповноваженого підрозділу Національної поліції зобов’язаний надати особі 

можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та його 

місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення 

автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію 

транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду, 

або до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. 

У разі якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не 

перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху, крім розміщення 

транспортного засобу на місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб 

з інвалідністю, транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи 

декількома), такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на 
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спеціальний майданчик. Випадки тимчасового затримання транспортного засобу та 

доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик визначені частиною 

третьою статті 265-

4 цього Кодексу. При тимчасовому затриманні транспортного засобу 

місце розташування такого транспортного засобу має бути обов’язково зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису). Інформація про тимчасове затримання 

транспортного засобу має невідкладно передаватися на абонентський номер рухомого 

(мобільного) зв’язку та на адресу електронної пошти, зазначені належними 

користувачами або особами, за якими зареєстровані транспортні засоби, відповідно 

до статті 279-

4 цього Кодексу. У разі заподіяння транспортному засобу шкоди при його 

транспортуванні та/або зберіганні завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб’єкта 

господарювання, що надає такі послуги, та/або відповідного страхового 

відшкодування, що здійснюється за правовідносинами обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, що надає послуги із 

транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі їх тимчасового 

затримання 

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 за отриманням тимчасово затриманого 

транспортного засобу. 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 затриманого 

транспортного засобу не може стягуватися плата. Повернення транспортного засобу, 

затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, 

відбувається невідкладно за зверненням відповідальної особи, зазначеної у частині 

першій статті 14-

2 цього Кодексу, або особи, яка ввезла транспортний засіб на 

територію України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент 

вчинення правопорушення, після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати 

вартості послуги із транспортування та/або зберігання транспортного засобу. 

Порядок тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів 

Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання встановлюється Кабінетом 

Міністрів України визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 265-

4. Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з 

паркування 

Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування 

здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за 

допомогою спеціального автомобіля - евакуатора і дозволяється виключно у випадках, 

встановлених цією статтею. При тимчасовому затриманні транспортного засобу 

складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на 

спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється у разі вчинення порушення, 

передбаченого частинами третьою та шостою статті 122 (порушення правил зупинки, 

стоянки в межах відповідного населеного пункту), частиною першою статті 152-

1 цього 

Кодексу, у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, а так само у разі 
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вчинення порушень, передбачених частинами другою та восьмою статті 152-

1 цього 

Кодексу. 

Для цілей цього Кодексу розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво 

перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, якщо транспортний 

засіб: 

1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів; 

2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або 

стоянки, а саме: 

а) на залізничних переїздах; 

б) на трамвайних коліях; 

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях; 

г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків 

зупинки для надання переваги в русі; 

ґ) на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини 

за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги 

в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна 

лінія розмітки або розділювальна смуга; 

д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним 

краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів; 

е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних 

транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої 

зупинки з обох боків; 

є) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх 

виконання; 

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного 

засобу, що зупинився; 

з) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці 

виїзду; 

и) розташовано на позначених відповідними дорожніми знаками та/або 

дорожньою розміткою місцях, призначених для паркування транспортних засобів, 

оснащених електричними двигунами (одним чи декількома); 

3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або 

створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на 

спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками; 

4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного 

транспорту; 

5) розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою 

розміткою велодоріжці; 
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6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного 

комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі 

оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; 

7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує 

проїзд по двох або більше смугах руху. 

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого 

транспортного засобу має бути обов’язково зафіксоване в режимі фотозйомки 

(відеозапису). 

Інспектори з паркування зобов’язані невідкладно інформувати про тимчасове 

затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із 

зазначенням державного номера затриманого транспортного засобу, точного часу його 

затримання та місця зберігання (адреса та телефони спеціального майданчика чи 

стоянки), розміщувати цю інформацію на офіційному веб-сайті виконавчого органу 

відповідної місцевої ради, а також передавати повідомлення про тимчасове затримання 

транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та адреси 

електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами (від імені осіб), 

за якими зареєстровані транспортні засоби, відповідно до статті 279-

4 цього Кодексу. 

Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання 

на спеціальний майданчик чи стоянку, відповідальній особі, зазначеній у частині 

першій статті 14-

2 цього Кодексу, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію 

України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення 

правопорушення, відбувається невідкладно за зверненням такої особи після сплати 

штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування 

та/або зберігання транспортного засобу. 

У разі заподіяння транспортному засобу шкоди при його транспортуванні та/або 

зберіганні завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб’єкта господарювання, що 

надає такі послуги, та/або відповідного страхового відшкодування, що здійснюється за 

правовідносинами обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єкта 

господарювання, що надає послуги із транспортування та/або зберігання транспортних 

засобів у разі їх тимчасового затримання. 

Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних 

засобів та їх зберігання встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами 

і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими 

транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та 
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швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів 

поліцейським у присутності двох свідків. 

У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейським з 

використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами 

огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, 

яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони 

здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах 

забороняється. 

Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції, здійснюється в закладах охорони здоров’я не пізніше двох годин з моменту 

встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та 

складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. 

Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони 

здоров’я. 

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість 

реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. 

Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її 

увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або 

маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або 

маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія 

(судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним 

засобом, річковим або маломірним судном. 

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та 

документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного 

засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами 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, може бути оскаржено заінтересованою особою у 

вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), 

який застосував ці заходи, або до суду. 



Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення не зупиняє їх виконання. 

Глава 21 

ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: 

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 

клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, 

іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і 

користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 

провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне 

правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути 

розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час 

розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду 

справи. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та про 

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в 

режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-

1-279-

4 цього Кодексу. 

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 

першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-

4 - 172-

9, 173, 173-

2, частиною третьою статті 

178, статтями 185, 185-

1, статтями 185-

7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від 

явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, 

міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ 

(Національною поліцією) піддано приводу. 

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який 

вирішує справу, є обов’язковою. 

Стаття 269. Потерпілий 

Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, 

фізичну або майнову шкоду. 

Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, 

при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у 

галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 

дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову по справі про адміністративне 

правопорушення. 

Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272 цього Кодексу. 

Стаття 270. Законні представники та представники 

Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і 

потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади 
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не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, 

мають право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, 

піклувальники). 

Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат, інший фахівець у 

галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 

дорученням юридичної особи. 

Законні представники та представники мають право знайомитися з матеріалами 

справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, 

приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу. 

Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчуються документами, 

зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу. 

Стаття 271. Захисник 

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь 

адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право 

знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка 

його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який 

розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України. 

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю 

на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до 

закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або 

договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з 

договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на 

вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін. 

Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, у 

розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат, який 

призначений Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зазначений 

адвокат має права, передбачені частиною першою цієї статті та іншими законами. 

Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається Центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Стаття 272. Свідок 

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана 

кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають 

установленню по даній справі. 

На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок 

зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все 

відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання. 

Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації стосовно 

нього під час дачі пояснень по справі. 

Стаття 273. Експерт 
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Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого 

перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в 

спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної 

адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних внаслідок 

вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації. 

Експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і дати 

об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. 

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета 

експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних 

для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває 

справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до 

відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета 

експертизи; бути присутнім при розгляді справи. 

Стаття 274. Перекладач 

Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого 

перебуває справа про адміністративне правопорушення. 

Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити 

повно й точно доручений йому переклад. 

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і 

перекладачам 

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встановленому 

порядку витрати, що їх вони зазнали у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в 

провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. 

За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, 

зберігається у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх 

відсутності у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого 

перебуває справа про адміністративне правопорушення. 

Глава 22 

РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його 

вчинення. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 

126, 127-

1 - 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 

139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися 

за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем 

проживання порушника. 
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Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, розглядаються за місцем 

оброблення та обліку таких правопорушень. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203, 203-

1, 204-

1, 204-

2 і 204-

4 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх виявлення. 

Адміністративними комісіями справи про адміністративні правопорушення 

розглядаються за місцем проживання порушника. 

Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду справи про 

адміністративне правопорушення. 

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний 

строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, 

протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-

2, частиною 

першою статті 44, статтями 44-

1, 106-

1, 106-

2, 162, 172-

10 - 172-

20, 173, 173-

1, 173-

2, 178, 185, частиною першою статті 185 -

3, статтями 185-

7, 185-

10, 188-

22, 203 - 206-

1, 

розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185-

1, 212-

7 - 212-

20 - у триденний 

строк, статтями 46-

1, 51, 166-

9, 176 і 188-

34 - у п’ятиденний строк, статтями 101-103 цього 

Кодексу - у семиденний строк. Справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення 

правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статті 152-

1 цього 

Кодексу, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), розглядаються 

уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання 

відомостей про суб’єкта цього правопорушення. 

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. 

Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією, зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено 

протокол про таке правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з 

поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на 

лікуванні, у відпустці тощо). 

Стаття 277-

2. Повідомлення про розгляд справи 

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається 

не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце 

розгляду справи. 

Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні 

правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк. 

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення вирішує такі питання: 

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 
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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. 

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або 

представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. 

Головуючий на засіданні колегіального органу або 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 і 

обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. 

На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, 

досліджуються докази і вирішуються клопотання. 

Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи 

про адміністративне правопорушення 

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення 

зобов’язаний 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 і 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. Особливості 

розгляду справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил 

зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки 

(відеозапису), встановлюються статтями 279-

1-279-

4 цього Кодексу. 

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли 

вчиненню адміністративних правопорушень 

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умови, 

що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний 

державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або 

посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про 

вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути 

повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. 

Глава 23 

ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 
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Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) 

виносить постанову по справі. Постанова виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі 

рішення. 

Постанова повинна містити: 

найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який 

виніс постанову; 

дату розгляду справи; 

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по 

батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування; 

опис обставин, установлених під час розгляду справи; 

зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке 

адміністративне правопорушення; 

прийняте у справі рішення. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення 

безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, крім даних, визначених 

частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про: 

дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; 

транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, 

модель, номерний знак); 

технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис 

здійснювався); 

розмір штрафу та порядок його сплати; 

правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його 

оскарження; 

відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати 

адміністративного стягнення у вигляді штрафу. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 

фотозйомки (відеозапису), крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї 

статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайту в мережі Інтернет, на якому 

особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в 

момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до 

зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності. 

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1-4 статті 

213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним 

майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає 

стягненню, порядок і строк її відшкодування. 
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Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і 

документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. 

Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна 

містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору. 

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів 

колегіального органу, присутніх на засіданні. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується 

посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу - 

головуючим на засіданні і секретарем цього органу. 

У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться 

відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова 

оформляється іншим установленим способом. 

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне 

правопорушення 

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить 

одну з таких постанов: 

1) про накладення адміністративного стягнення; 

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-

1 цього Кодексу; 

3) про закриття справи. 

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, 

передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або 

передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності 

обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу. 

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне 

правопорушення і вручення копії постанови 

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія 

постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її 

винесено. 

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його 

прохання. 

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови 

висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. 

По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, 

щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України. 

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови 

уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення 

вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення. 

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси 

ввірено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або передано в тимчасове 

користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, 
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крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і 

Міністерству внутрішніх справ України для розгляду питання про заборону цій особі 

користуватися вогнепальною зброєю. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, у триденний строк з дня набрання нею 

законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи 

виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для 

вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, 

усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не 

передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 

правопорушення. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне 

вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі 

документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166-

10, 166-

12 цього Кодексу, у 

триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із 

законом. 

Особливості вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про 

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису), визначаються статтями 279-

1 і 279-

2 цього Кодексу. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне 

правопорушення, передбачене частиною сьомою статті 184 цього Кодексу, в 

одноденний строк з дня набрання нею законної сили направляється органам 

прикордонної служби для застосування до особи, стосовно якої винесено постанову, 

тимчасового обмеження права на виїзд за межі України з дитиною. 

Глава 24 

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено 

прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 цього Кодексу, 

особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення може бути 

оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом. 

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено: 

1) постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет (а у населених 

пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчі органи, що виконують їх 

повноваження) відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи 
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міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 

України, з особливостями, встановленими цим Кодексом; 

2) рішення виконавчого комітету (а у населених пунктах, де не створено 

виконавчих комітетів, - виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільської, 

селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський 

чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного 

судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом; 

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного 

стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у 

вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, 

міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного 

судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом. 

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних 

стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи 

потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового 

стягнення; 

4) постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення 

(частини перша, третя та шоста статті 122, частини перша, друга та восьма статті 152-

1 цього Кодексу) - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у 

порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з 

урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом. 

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про 

адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. 

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу 

(посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати. 

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, 

звільняється від сплати державного мита. 

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути 

подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані в автоматичному режимі, та/або про порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), - 

протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили. В разі пропуску 

зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено 

постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним 

розглядати скаргу. 

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової 

особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили 

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про 

адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку 

оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, 

передбаченого статтею 26 цього Кодексу, постанов по справі про адміністративне 
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правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі 

зафіксованого в автоматичному режимі, про порушення правил зупинки, стоянки, 

паркування транспортних засобів, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису), а 

також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення 

адміністративного правопорушення. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, або про 

порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису), набирає законної сили після її вручення особі або 

отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або 

повернення поштового відправлення з позначкою про невручення. 

Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає 

чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, визначеного цим 

Кодексом, а у випадку такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за 

результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті. 

Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про 

адміністративне правопорушення 

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається 

правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її 

надходження, якщо інше не встановлено законами України. 

Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення 

Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про 

адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної 

постанови і приймає одне з таких рішень: 

1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; 

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 

3) скасовує постанову і закриває справу; 

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не 

було посилено. 

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), 

неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа 

надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи). 

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне 

правопорушення законної сили та перегляд постанови 

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної 

сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про 

застосування стягнення, передбаченого статтею 32 або 32-

1 цього Кодексу. 

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути 

оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до 

адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, 
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потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, 

передбачених частиною п’ятою статті 7 та частиною першою статті 287 цього Кодексу. 

Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним 

судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього 

строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. 

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий 

суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну 

скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд. 

Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду протягом двадцяти 

днів з дня надходження справи до суду. 

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка 

подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про 

адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового 

засідання. 

Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у 

провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду 

справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня інформація 

про належне повідомлення цих осіб. 

Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної 

інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи 

буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення 

норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не 

досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду 

або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом. 

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 

4) змінити постанову. 

У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених 

санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено. 

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є 

остаточною й оскарженню не підлягає. 

Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше ніж у п’ятиденний 

строк направляється до місцевого суду, який її розглядав. 

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову 

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той 

же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання. 

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про 

адміністративне правопорушення 
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Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення 

тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і 

конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією 

постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість. 

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, 

провадиться в порядку, встановленому законом. 

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

Глава 25 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного 

стягнення 

Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для 

виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, 

організаціями, посадовими особами і громадянами. 

Стаття 299. Звернення постанови до виконання 

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з 

моменту її винесення, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншими законами 

України. 

При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова 

підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов 

про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках 

накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного 

правопорушення. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, крім 

постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в 

автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування 

транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), підлягає 

примусовому виконанню після закінчення строку, установленого частиною 

першою статті 307 цього Кодексу. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання 

органом (посадовою особою), який виніс постанову. 

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується 

уповноваженим на те органом у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими 

законами України. 

Орган Національної поліції забезпечує виконання постанови про адміністративний 

арешт у порядку, встановленому законами України. 
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У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень 

щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо. 

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, виправних чи 

громадських робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який 

виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця. 

Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного 

правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом. 

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 цього Кодексу, 

орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного 

стягнення, припиняє її виконання. 

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень 

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, 

якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі 

оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. У разі 

відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку 

давності зупиняється до закінчення строку відстрочки. 

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для 

виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень. 

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови 

Питання, зв’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного 

стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову. 

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення 

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс 

постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом. 

Глава 26 

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО 

ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження 

виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення 

постанови порушнику. 
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Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія 

постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 цього Кодексу. 

При винесенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці 

вчинення порушень, передбачених статтями 116, 116-

2, 117 цього Кодексу, воно 

оформляється способом, встановленим відповідно Міністерством внутрішніх справ 

України або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. 

Глава 27 

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО 

НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ 

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення 

штрафу 

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня 

вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, 

передбачених статтею 300-

1 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови - не 

пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без 

задоволення. 

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з 

батьків або осіб, які їх замінюють. 

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься 

порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці 

вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. 

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення 

документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів 

після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається 

правопорушником до органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення 

цього штрафу. 

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу 

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною 

першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для 

примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання 

порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому 

законом. 

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення 

адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: 

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та 

зазначеного у постанові про стягнення штрафу; 

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік 

правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який 

стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення 
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При стягненні штрафу відповідно до статті 258 цього Кодексу на місці вчинення 

адміністративного правопорушення порушникові видається квитанція встановленого 

зразка. 

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення 

провадження в справі, а потім виконання постанови здійснюється в порядку, 

передбаченому цим Кодексом. 

Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення 

за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі 

зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються виключно безготівкові платіжні 

пристрої. 

Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про 

накладення штрафу 

Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено 

повністю, з відміткою про виконання повертається органові (посадовій особі), який 

виніс постанову. 
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