
Тема дисципліни 5.1. Законодавче забезпечення відповідальності за 

адміністративні правопорушення ( проступки). 

 

Семінарське заняття № 12 

Тема: Реалізація законодавства про адміністративні правопорушення 

органами державної влади і місцевого самоврядування 
 

1. Законодавство України про адміністративні правопорушення. 

2.Загальні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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

адміністративна відповідальність. 

4. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення. 
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Ключові поняття 
Адміністративне правопорушення, проступок, законодавство, чинність закону, 

посадові особи, місцеве самоврядування, компетенція, процесуальні строки, законність, 

повноваження, юридична відповідальність. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
 

1. Охарактеризуйте законодавство України про адміністративні правопорушення.  

2. Повноваження місцевих рад при розгляді справ про адміністративні правопорушення. 

3. Гарантії захисту у справах про адміністративні правопорушення. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте і охарактеризуйте основні принципи судочинства у справах про 

адміністративні правопорушення.   

2. Визначте нормативно-правові акти, які регулюють питання адміністративної 

відповідальності. 



3. Якими повноваження наділені органи місцевого самоврядування щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення? 

4. Як ви розумієте «чинність закону про відповідальність за адміністративні 

правопорушення»? 

5. Ким приймаються і можуть бути скасовані нормативно-правові акти, які 

регламентують порядок застосування адміністративної відповідальності? 
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