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но може стати предметом розгляду в суді. Тільки відповідачем буде 
не юридична клініка, а вищий навчальний заклад, при якому вона 
створена [7]. 

Отже, можна зробити висновок, що існування юридичних клінік 
як суб’єктів надання правової допомоги є надзвичайно важливим фа-
ктором у правовому аспекті функціонування суспільства і держави.  

По-перше, вони забезпечують повне та комплексне надання без-
оплатної допомоги таким верствам населення, які не в змозі отримати 
таку правову допомогу за власні кошти.   

По-друге, юридичні клініки дають змогу студентам практично 
закріпити теоретичні навики і спробувати себе у ролі майбутнього 
юриста. Тому, доцільно було б створити окремий Закон, який би міг 
остаточно закріпити статус юридичних клінік, порядок їх створення, 
фінансування та діяльності, це, безперечно, стало б важливим кроком 
у сфері функціонування юридичних клінік та забезпечило їх подаль-
ший розвиток та правове вдосконалення. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

У РАЗІ  ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ВОДНИМ  

ТРАНСПОРТОМ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 
 
Управління водним транспортом в нетверезому стані та пока-

рання за нього визначається ст. 130 Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення тягнуть  за собою накладення штрафу в розмірі ста 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або поз-
бавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від 
одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до 
шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до 
п'ятнадцяти діб. 

 Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особами, 
які не мають права керування річковими або маломірними суднами, - 
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний 
арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. 

Але зі збільшенням випадків порушень норм права щодо управ-
ління транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння вирішили 
посилити законодавство щодо покарання. 

Відповідно до вищезазначеного Президент України Петро По-
рошенко підписав закон «Про внесення змін до Кодексу про адмініст-
ративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керу-
вання транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 
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іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижу-
ють увагу та швидкість реакції». Згідно із законом передбачає штраф 
у розмірі 10200 грн та позбавлення керування транспортними засоба-
ми на строк один рік. Повторне протягом двох років передбачає на-
кладення штрафу на водіїв у розмірі 1200 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян та позбавлення права керування транспортними за-
собами на строк три роки , і на інших осіб – накладення штрафу 20400 
грн з оплатним вилученням транспортного засобу чи без вилучення.  
Водіїв, які двічі протягом п’яти років піддавалися адміністративному 
стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, 
штрафуватимуть на 40800 грн ( 2400 неоподаткованих мінімумів гро-
мадян) та позбавлятимуть права керування транспортними засобами 
на строк 10 років. 

Згідно з ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні право-
порушення керування річковими або маломірними суднами судноводі-
ями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість ре-
акції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в ста-
ні такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а та-
кож відмова осіб, які керують річковими або маломірними суднами від 
проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан ал-
когольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лі-
карських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тяг-
нуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керу-
вання всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох ро-
ків, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, 
або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. 

Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особами, 
які не мають права керування річковими або маломірними суднами,- 
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний 
арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб [2, 74]. 

 Якщо порівняти покарання передбачене статтею 130 Кодексу 
про адміністративні правопорушення та закону ««Про внесення змін 
до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення ві-
дповідальності за керування транспортними засобами у стані алкого-
льного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 
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препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» можна сказати , 
що законом передбачене більш жорстоке покарання ніж зазначене в 
ст. 130 КУпАП.  

Аналізуючи повноваження Укртрансбезпеки, зауважимо, що 
об’єктивно вона є і повинна бути тим органом, що складає адмініст-
ративні матеріали, однак розгляд та прийняття рішення повинно бути 
передане суду, для виключення корупційних складових [1]. 

Отже, аналізуючи все вищезазначене можна зробити висно-
вок, що користування водними об’єктами для плавання на маломір-
них суднах регламентують охорону людського життя на воді , безпеку 
судноплавства та охорону довкілля і встановлюють порядок притяг-
нення до відповідальності за порушення правил управління водним 
транспортом у станні алкогольного сп’яніння.  
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