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1.Конституційна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення. 
 

Початок будь-якого реформування, в тому числі й реформування інституту 

адміністративної відповідальності має починатися з аналізу термінології і визначення її 

відповідності сучасним умовам суспільного життя, розвитку права, науки, зарубіжним 

досягненням. Наступним на цьому етапі має стати перегляд системостворюючих термінів, які 

складають основу певної сфери, що підлягає реформуванню.  

Для інституту адміністративної відповідальності визначальними є такі поняття: 

1) «адміністративна відповідальність» як один із видів юридичної відповідальності; 

2) «адміністративне правопорушення» як підстава виникнення відносин адміністративної 

відповідальності. 

Побудова демократичної, правової, соціально-орієнтованої держави є основою 

формування громадянського суспільства в Україні, яке передбачає наявність сталого 

правопорядку. 

Відповідно до ч.1 ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством. Правовий порядок слід розуміти як фактичний стан правовідносин у певному 

суспільстві, який полягає в досягнутому рівні впорядкованості суспільного життя 

різноманітними засобами, що ґрунтуються на правовому законі.  

Основою правового порядку є право, а умовою його виникнення та функціонування 

виступає режим законності. Правова поведінка за соціальним змістом та юридичною оцінкою 

вчинку суб’єкта права може бути правомірною чи неправомірною (правопорушення).  

Правопорушення – це протиправне, суспільно шкідливе (суспільно небезпечне), винне 

діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, за яке передбачена юридична 

відповідальність.  

Відповідальність у сфері публічного адміністрування є специфічною підсистемою 

соціальної відповідальності, що обумовлено особливістю суб’єктів та сферою регулювання 

суспільних відносин. Специфіка юридичної відповідальності у сфері публічного 

адміністрування визначається тим, що суб’єктами відповідальності є, передусім, органи 

державної влади, місцевого самоврядування і посадові особи, також недержавні організації, 

органи і особи, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування та юридичні та фізичні особи, як суб’єкти правовідносин, щодо яких 

спрямована діяльність органів публічної влади.  

Згідно ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Визнаючи людину найвищою 

соціальною цінністю (ч.1 ст.3), Конституція України закріплює широке коло прав і свобод, 

гарантує і забезпечує їх захист, в тому числі від порушення державою, її органами та 

посадовими особами.  

Конституційна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності 

застосовується до органів публічної влади та посадових осіб і все більше набуває актуальності в 

суспільстві, оскільки є ефективною гарантією реалізації положень Конституції України. 

Сутність конституційної відповідальності полягає в тому, що підставою її настання є 

конституційний делікт, об’єктивна сторона якого полягає в невиконанні приписів Конституції 

України, як політико-правового акта, інших конституційних актів держави шляхом 

застосування конституційних санкцій для захисту Конституції.  

Юридичною підставою конституційної відповідальності є положення Конституції 

України або інших конституційних актів держави, фактичною - конституційний делікт.  

Суб’єктами конституційної відповідальності у сфері публічного управління можуть 

бути Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний 

Суд України, органи місцевого самоврядування, посадові особи, судді. До суб’єктів 



конституційних деліктів можуть бути застосовані конституційно-правові санкції, 

передбачені Конституцією України. Так, наприклад, Верховна Рада України може усунути з 

поста Президента України в порядку імпічменту (ч.1 ст.111), Президент України має право 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України (ст. 90), Верховна Рада України 

може прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України (ч.1 ст.87), Конституційний 

Суд України визнає неконституційними закони та інші правові акти (ч.1 ст.152) тощо. 

Правозастосовними актами в процесі застосування конституційно-правових санкцій є 

постанова, указ, рішення.  

Адміністративна відповідальність як правове явище залишається одним із найбільш 

суперечливих питань української адміністративно-правової науки.  

Підставою для розмаїття думок правників слугує, передусім, відсутність у вітчизняному 

законодавстві визначення терміну «адміністративна відповідальність», незважаючи на її 

широке застосування у численних нормативно-правових актах. Усі дефініції (поняття, 

визначння) адміністративної відповідальності мають дослідницький характер. Відтак, 

узагальнюючи напрацювання науковців, слід вважати, що адміністративна відповідальність 

полягає в застосуванні до учасників правовідносин суб’єктами владних повноважень 

адміністративних стягнень, передбачених законом, у разі вчинення ними правопорушень та 

настанні для осіб, що їх вчинили, несприятливих наслідків особистого та/або майнового 

характеру. 

Конституційний обов’язок держави відповідальності перед людиною призвів до 

посилення відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади. Проявом такої тенденції є 

внесення до КпАП України норм права, які передбачають відповідальність посадових осіб 

органів владних повноважень, зокрема, глави 13-А «Адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією».  

Юридичну основу адміністративної відповідальності за правопорушення органів 

державної влади та місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і 

організацій, посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністрування становить, 

передусім, Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, на основі якої мають бути 

прийняті закони та інші нормативно-правові акти й повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції 

України). Необхідно враховувати, що особливість адміністративної відповідальності як одного 

із видів юридичної відповідальності полягає в наявності великої кількості нормативно-

правових актів, які врегульовують питання щодо зазначеної сфери. Особлива роль належить 

КпАП України, прийнятому 7 грудня 1974 р. (набув чинності 1 червня 1975 р.), який містить як 

матеріальні норми, так і адміністративно-процесуальні, регулюючи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та порядок виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень.  

На думку О.І.Миколенко, у системі адміністративно-деліктного законодавства КпАП 

України посідає особливе місце тому, що, по-перше, він не лише перший, а й основний 

кодифікований акт України, що містить норми про адміністративну відповідальність; по-друге, 

кодифікований адміністративно-деліктний акт є найбільш повним за змістом нормативним 

актом, що регулює весь комплекс питань щодо адміністративної відповідальності. 

Варто зауважити, що положення КпАП України з плином часу дещо застаріли і не 

повною мірою відповідають вимогам сучасного періоду, однак є чинними юридичними 

підставами для притягнення до адміністративної відповідальності. Слід звернути увагу на 

важливість прийняття Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (далі 

– КАС України), який визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ 

адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів та порядок 

здійснення адміністративного судочинства. Разом з КпАП України встановлюють 

відповідальність й інші закони – Митний кодекс України (розділ ХVІІІ), Кодекс України про 

надра (глава 6), Повітряний кодекс України (розділ ХVІІІ), Закони України «Про центральні 

органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р., «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 р., «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. та ін.  



Фактичну підставу адміністративної відповідальності становить адміністративне 

правопорушення (проступок) – 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 (ч.1 ст.9 КпАП).  

Процесуальні підстави адміністративної відповідальності передбачають наявність 

процесуальних норм, які забезпечують притягнення винної особи до адміністративної 

відповідальності, а також наявність документів, оформлених відповідно до вимог закону. 

 

2. Законодавство України про адміністративні правопорушення та його характеристика 

 

Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за обсягом, 

дуже нестабільне. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) — один з 

нормативних актів, до яких найчастіше вносяться зміни та доповнення. Особливо інтенсивно 

положення КпАП почали змінюватися після проголошення незалежності України. Все це 

створює певні труднощі в застосуванні адміністративно-правових норм, негативно позначається 

на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, забезпеченні законності при 

застосуванні заходів відповідальності за вчинені правопорушення, правовій освіті громадян, 

ознайомленні їх з проблемами адміністратив-ної відповідальності, що в умовах побудови 

правової держави неприпустиме. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення – це кодифікований закон, що 

регламентує суспільні відносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності. 

КУпАП України набрав чинності 7 грудня 1984 року. Кодекс про адміністративні 

правопорушення складається з 5 розділів і 33 глав і має таку структуру: 

 Загальні положення; 

 Адміністративне правопорушення і адміністративна діяльність. Цей розділ поділяється 

на загальну та особливу частину. 

 Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення; 

 Основні положення щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення; 

 Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

Завданням Кодексу про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, 

конституційного ладу, власності, прав та інтересів підприємств, установ, організацій, 

встановлення правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання у 

громадян поваги до Конституції та інших законів України, поваги до гідності та честі інших 

громадян, виконання своїх обов’язків, правил співжиття, відповідальності перед суспільство 

Досі чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 року оперує 

категоріями адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність лише щодо 

діянь фізичних осіб. Наукові дослідження в основному також притримуються цієї точки зору, 

яка відображена у законодавстві.  

Вже у 2000 році у стінах парламенту з’явився проект Концепції реформування 

адміністративного права України . У ньому була спроба системно підійти до усіх складових цієї 

галузі права, враховуючи інститут адміністративної відповідальності.  

Слідуючи за розумінням авторів проекту Концепції поняття «адміністративного 

правопорушення» як  порушення права або правових норм, необхідно відмовитися від 

подальшого звуженого використання цього терміну. Неправильно також буде надалі звужувати 

поняття адміністративної відповідальності, яка виникає з факту вчинення адміністративного 

правопорушення. Цього вимагають положення Конституції України 1996 року та Кодексу 



адміністративного судочинства України 2005 року. З часу прийняття Основного Закону стало 

очевидним, що держава, її представники також можуть відповідати перед особою («Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність»; «Кожен має право на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень» та ін. 

Чинне адміністративно-деліктне законодавство України не надає узагальненого 

визначення суб’єкта адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає, разом з 

тим аналіз КпАП України надає можливість встановити, що суб’єктом адміністративної 

відповідальності є фізична особа, осудна, яка має досягти на момент скоєння проступку 

шістнадцятирічного віку, однак на законодавчому рівні встановлено адміністративну 

відповідальність і юридичних осіб.  

Водночас необхідно зазначити, що відповідно до ст.14 КпАП України 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.  

Отже, для правопорушень у сфері публічного адміністрування характерним є 

спеціальний суб’єкт, тобто особа, яка має спеціальні ознаки, наявність яких дає можливість 

притягнути порушника до адміністративної відповідальності.  

Спеціальні ознаки можна поділити на групи за певними критеріями, як: особливість 

трудової діяльності (посадові особи, підприємці); наявність протиправної поведінки в 

минулому; інші особливості суб’єкта (хворий) тощо. 

На відміну від кримінально-правового підходу представники адміністративно-правової 

науки розглядають статус посадової особи як учасника відносин у сфері управління, передусім, 

в межах державної служби. Лист Міністерства юстиції України від 22.03.2013 р. № 1332-0-26-

13/11 передбачає, що для вирішення питання стосовно визначення поняття «посадова особа» 

необхідно виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм 

віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій (Примітка. Листи міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише 

роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм). 

Відтак, відсутність єдиного підходу щодо визначення поняття посадової особи не лише 

викликає дискусії, але й затрудняє практику реалізації законодавства. За таких обставин варто 

дослухатися до правників, які пропонують відійти від галузевого підходу до поняття посадова 

особа, передбачивши в українському законодавстві єдине розуміння зазначеної категорії, та 

застосовувати єдину методологію дослідження статусу посадових осіб і державних службовців 

з метою уніфікації законодавства.  

Кодекс адміністративного судочинств України містить поняття публічна служба, 

зазначаючи, що це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, 

прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша 

державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування. Також визначено, що суб’єкт владних повноважень – це орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень. 



Суб’єктами адміністративної відповідальності є державні службовці. Закон України 

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. (набув чинність 01 травня 2016 р.) було 

розроблено та прийнято на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 травня 

2014 року № 452 «Про підписання Угоди про фінансування (Контракт для України з розбудови 

держави)» та від 17 вересня 2014 року № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також відповідно Програми 

діяльності Уряду.  

Відповідно до ст.1 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 

державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави, а державний службовець – це громадянин 

України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному 

органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 

бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з 

виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів 

державної служби. 

Об’єктом адміністративного правопорушення органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, посадових осіб 

виступають охоронювані адміністративним законодавством суспільні відносини, які 

виникають у сфері публічного управління та адміністрування.  

Об’єктивна сторона складу адміністративного правопорушення в зазначеній сфері 

характеризується діяннями як у формі дії, так і бездіяльності.  

Аналіз адміністративного законодавства свідчить, що в разі вчинення адміністративного 

правопорушення до суб’єктів владних повноважень можуть бути застосовані такі види 

адміністративних стягнень: 1) штраф – грошове стягнення, що накладається на громадян, 

посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, 

встановлених КпАП та іншими законами України (ст.27 КпАП); 2) 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 Особливої 

частини КпАП, 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 

Особливої частини КпАП (ч.ч.5, 6 ст.30 КпАП); 3) конфіскація: предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних 

внаслідок вчинення адміністративного правопорушення (ст. 29 КпАП). Згідно ст.25 КпАП 

конфіскація предметів може застосовуватись як основне, так і додаткове адміністративне 

стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки 

як додаткове; штраф може застосовуватись тільки як основне. За одне адміністративне 

правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення. 

Застосування адміністративних стягнень не тягне за собою судимість.  

Чинний адміністративно-деліктний акт констатує, що справи про адміністративні 

правопорушення розглядаються: адміністративними комісіями при виконавчих комітетах 

сільських, селищних, міських рад; виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад 

та їх посадовими особами, уповноваженими на те КпАП; районними, районними у місті, 



міськими та міськорайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених КпАП, місцевими 

адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими 

судами та Верховним Судом України; органами Національної поліції, органами державних 

інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КпАП (ст. 213). 

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення врегульована главою 17 

КпАП. Правозастосовний акт адміністративно-деліктного провадження – рішення.  

Положення КпАП поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за 

вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до КпАП. 

 

 

3. Повноваження місцевих рад щодо прийняття  рішень, за порушення яких передбачається 

адміністративна  відповідальність 

 Відповідно до ст. 213 Кодексу України про адміністративні правопорушення наведений 

перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Так, передбачається, що справи про адміністративні правопорушення 

розглядаються: адміністративними комісіями, виконавчими комітетами сільських, селищних, 

міських рад та їх посадовими особами, уповноваженими на те КпАП, районними, районними у 

місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених КпАП, 

місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими 

спеціалізованими судами та Верховним Судом,  органами Національної поліції, органами 

державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КпАП. 

Слід зазначити, що найбільш широкі компетенції в сфері застосування адміністративних 

стягнень мають саме адмінкомісії. Нагадаємо, що відповідно до пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  прийняття 

рішення щодо утворення адмінкомісії віднесено до повноважень виконавчих комітетів 

відповідно сільської, селищної, міської ради. Тобто місцева рада не має приймати відповідних 

рішень. 

Що слід враховувати виконавчому комітеті на етапі утворення цього колегіального органу?  

Склад адмінкомісії, який має відповідати вимогам ст. 215 КпАП, якою визначено, що комісія 

утворюється в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів 

комісії. При цьому уточнюється, що в адмінкомісіях при виконавчих органах міських 

рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Для багатьох залишається 

незрозумілим кількісний склад адмінкомісії, адже загадана нами стаття не визначає, скільки має 

бути саме членів такого колегіального органу. 

В такій ситуації ми завжди рекомендуємо звернутися за допомогою щонайменше до 

Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого ще Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 09.03.88 р. № 5540-XI4. 

Так от, в ст. 6 Положення зазначено, що адміністративні комісії діють у складі голови 

(заступник голови або член виконавчого комітету), заступника голови, відповідального 

секретаря і не менш як 6 членів комісії. При цьому уточнюється, що число членів 

комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію. 

Таким чином, можна говорити про те, що питання кількісного складу колегіального органу 

залишено на розсуд відповідного виконавчого комітету. Але, знову ж таки, в цій ситуації 

необхідно враховувати вимоги ст. 216 КпАП, якою передбачено, що адмінкомісії мають право 

розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини 

членів їх складу. Отже, «формуючи» склад комісії, необхідно розуміти, що така комісія повинна 

працювати, а працювати вона зможе лише у тому випадку, якщо на засіданнях буде присутня 



передбачена законодавством кількість членів комісії. Знову ж таки, зауважуємо, що 

правомочною комісія є у разі наявності на засіданні не менше половини не від присутніх, а від 

складу колегіального органу — це важливо. 

Тепер щодо так званої підконтрольності адміністративних комісій. КпАП не містить чітких 

норм щодо цього. Водночас у ст. 6 цього Кодексу зазначається, що...органи місцевого 

самоврядування, забезпечуючи відповідно до Консттуції України додержання законів. Охорону 

державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території робту всіх 

державних і громадських органі із запобігання адміністративним правопорушенням, керуючись 

діяльність адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести 

боротьбу із адміністративними правопорушеннями.  

Який же саме орган місцевого самоврядування мається на увазі? На нашу думку, це все ж 

таки виконавчий комітет, який утворив адмінкомісію. На це вказує і вже згаданий нами раніше 

пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону № 280.  Саме за ним законодавцем закріплено повноваження щодо 

спрямування діяльності адмінкомісій. 

Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється КпАП та іншими 

законодавчими актами України. Власне, це і все, що зазначено у КпАП стосовно діяльності 

адмінкомісії. Більш детальну інформацію щодо організації роботи адмінкомісії можна, знову ж 

таки, знайти в Положенні. 

Так, ст. 9 Положення визначено, що адмінкомісії організують облік розглянутих справ про 

адміністративні правопорушення та узагальнюють практику розгляду цих справ. Також 

передбачається, що адмінкомісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті 

узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних 

правопорушень, вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або 

службовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. 

Якщо ви звернули увагу, то серед тих органів, які перелічені вище (до яких адмінкоміся 

може звернутися з відповідними пропозиціями), відсутні органи місцевого самоврядування. 

Тим не менш, на нашу думку, до органів місцевого самоврядування також можна та необхідно 

звертатися. Такий висновок побудований на положеннях ст. 6 КпАП, відповідно до якої органи 

місцевого самоврядування віднесено до тих органів, які мають розробляти та здійснювати 

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. 

Голова адміністративної комісії є відповідальним за організацію роботи комісії. 

Відповідальний секретар адмінкомісії має заводити по кожному протоколу про адміністративне 

правопорушення окрему справу; здійснювати підготовку до розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; вирішувати організаційні питання проведення засідань комісії; вести по 

справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; разом із головою комісії 

підписувати протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення; 

звертати до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролювати 

їх виконання; вести діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення, забезпечувати схоронність цих справ. 

Увага! Статтею 15 Положення передбачено, що адмінкомісія користується штампом і 

печаткою виконавчого комітету, при якому вона перебуває. 

Слід зазначити, що ст. 214 КпАП визначено, що адмінкомісії вирішують усі справи про 

адміністративні правопорушення, за винятком віднесених КпАП до відання інших органів 



(посадових осіб). При цьому перелік відповідних статей КпАП, які передбачають ті чи інші 

правопорушення, і розгляд яких є підвідомчим саме адмінкомісіям, наведений у ст. 218 КпАП. 

Нагадаємо, що підвідомчі виконавчим комітетам справи перелічені в ст. 218 КпАП. Якщо 

проаналізувати ст. 218 та ст. 219 КпАП, то можна побачити, що більшість справ, які 

уповноважені розглядати виконавчі комітети місцевих рад та адмінкомісії, є однаковими. 

 Отже, часто в уповноважених на складення протоколів про адміністративні правопорушення 

посадових осіб виникають запитання, якому ж органу направляти такі протоколи. На жаль, 

КпАП не містить щодо цього питання окремих уточнень. На нашу думку, в такій ситуації 

уповноваженій особі дається право вибору: направити протокол до адмінкомісії чи виконавчого 

комітету. В той же час необхідно враховувати положення ст. 288 КпАП, яка встановлює 

порядок оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення.  

В ній, зокрема, зазначається, що: 

— постанову адмінкомісії може бути оскаржено до виконавчого комітету відповідної ради 

або до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду, у порядку, визначеному 

Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КпАП; 

— рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради може бути оскаржено до 

відповідної ради або до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду. 


