
МВС УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОРУШЕННЯ В СФЕРІ 

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 

 
науково-практичні рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дніпро – 2020 



Рекомендовано до друку НМР Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (20.02.2020 р. протокол № 9 ) 

 

 

Рецензенти: 

Миронюк Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

Полівчук Дмитро Петрович – кандидат юридичних наук, заступник начальника ВПЗ ГУНП в Дніпропетровській 

області. 

 

Реагування поліцейського превентивної діяльності на порушення в сфері публічного порядку та безпеки: 

науково-практичні рекомендації (в схемах). Костянтин Бахчев, Максим Очеретяний, Роман Опацький. Дніпро: 

Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. – 90 с. 

 
 

У науково-практичних рекомендаціях (в схемах) з урахуванням наукових досліджень та національного 

законодавства України розкрито загальні засади та сутність реагування поліцейського превентивної діяльності на 

порушення в сфері публічного порядку та безпеки. Окреслено адміністративну юрисдикцію Національної поліції щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері публічного порядку та безпеки. Визначено учасників 

провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері публічного порядку та безпеки за участю 

Національної поліції. Розкрито особливості розгляду окремих категорій справ про адміністративні правопорушення у 

сфері публічного порядку та безпеки за участю Національної поліції. 

Науково-практичні рекомендації призначено для поліцейських, курсантів, слухачів, викладачів, фахівців у галузі 

права та інших осіб, які цікавляться питаннями охорони публічного порядку, юрисдикційних повноважень Національної 

поліції та провадженням у справах про адміністративні правопорушення. 
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1 Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки (стаття 173-3 КУпАП) 

2 Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії 

в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку (стаття 

174 КУпАП) 

3 Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (175-1 КУпАП) 

4 Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (180 КУпАП) 

5 Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або 

закладах громадського харчування (180-1 КУпАП) 

6 Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від 

шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (182 

КУпАП) 

7 Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (184 КУпАП) 



Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Вдповідно до ст. 173-3 КУпАП, передбачено публічне 

використання, демонстрація або носіння георгіївської 

(гвардійської) стрічки чи її зображення 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 173-3 КУпАП 
 

 



 

 

 
 

 
Комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні 

визнається злочинним і таким, що здійснював політику 

державного терору, яка характеризувалася численними 

порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових 

вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, використання 

примусової праці та інших форм масового фізичного терору, 

переслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних, 

класових, соціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і 

фізичних страждань під час застосування психіатричних заходів 

у політичних цілях, порушенням свободи совісті, думки, 

вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного 

плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується як несумісний з 

основоположними правами і свободами людини і громадянина. 

 

 

 
 

 

 

Націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим 

визнається в Україні злочинним і таким, що здійснював політику 

державного терору, яка характеризувалася численними 

порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових 

вбивств, страт, смертей, катувань, використання примусової праці 

та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з 

расових, етнічних мотивів, порушенням свободи совісті, думки, 

вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного 

плюралізму, та у зв’язку з цим, спираючись на встановлені 

Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом 1945-1946 

років факти, засуджується як несумісний з основоположними 

правами і свободами людини і громадянина. 

 

 
 

 
 

Засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (відповідно до ст. 2 Закону України 
 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» 



 
1) на документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до 1991 року; 

 

2) на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року; 

 

3) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації; 

 

4) у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом; 

 

5) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; 

 

6) на оригіналах бойових знамен; 

 

7) на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями 

подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними; 

 

8) на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань; 

 

Відповідно до ч. 3 чт. 2 ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» 
 

Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режиму 



 

9) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій; 

 

10) у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях; 

 

11) як об’єктів антикварної торгівлі. 



 

 

 
передбачають можливість застосування 

поліцейським, у випадку вчинення 

адміністративного правопорушення за 

ст.. 173-3 КУпАП адміністративного 

затримання особи 

Допускається лише доставлення особи 

(ст.. 259 КУпАП), особистий огляд та 

огляд речей (ст.. 264 КУпАП), вилучення 

речей та документів (ст.. 265 КУпАП). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Відповідно до ст. 221 та ст. 

222 КУпАП не передбачено 

державного органу, який 

уповноважений здійснювати 

розгляд справи 

Необхідно звернути увагу, що 

положення ст.. 262 КУпАП не 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!! 
 
 

 

ВАЖЛИВО!!! 
 

Положення цієї статті не застосовуються у 

випадках, передбачених частиною третьою 

статті 4 Закону України "Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки". 

 
 
 
 

 
Публічне використання, демонстрація або носіння 

георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Ви маєте 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 (ст. 268 КУпАП) 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  
Я, дільничний офіцер поліції, майор поліції Іщенко Олександра 

Вікторівна, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Здоровяк Оксани Віталіївни 

до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-3 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



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. 

Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається  законом (ст. 

63 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 



Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 

 

 

 
 

 

 
Відповідно до п. 8.2 Наказу «Про затвердження 

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної 

зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та патронів до них, а також 

боєприпасів до зброї, основних частин зброї та 

вибухових матеріалів» № 622, від 21.08.1998 р. 

визначено поняття 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 174 КУпАП 
 

 



 

Об'єктом даного адміністративного 

проступку є суспільні відносини у 

сфері громадського порядку та 

громадської безпеки. 

 

Об'єктивна сторона правопорушення виражається у стрільбі з вогнепальної чи 

холодної метальної зброї або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не 

відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням 

установленого порядку (формальний склад). 

 

 
Суб'єкт адміністративного проступку 

- - загальний (фізична осудна особа, 

яка досягла 16-річного віку). 

 

 
Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і 

характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого (евентуального) 

умислу. 

 

 
 

 

 

 

 

Склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 174 КУпАП 



 

 

 
 

 
 
 

8.2. Вогнепальна зброя - зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які 

утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. 

 
 

вогнепальною вважається зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) спрацьовує миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші) 

 

8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких 

снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснених газів. 

 

8.11. Холодна зброя - предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового заподіяння шляхом безпосередньої дії 

тяжких (небезпечних для життя в момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, дія яких ґрунтується на використанні м'язової сили людини. 

 

8.12. До пристроїв належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня 

конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює здійснення пострілів в 

автоматичному режимі чергами. 

Патрони до пристроїв - належать патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для 
відстрілу їх тільки пристроями вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до використання.  

Відповідно до розділу 8 Наказу «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 

використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також 

боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» № 622, від 21.08.1991 р. передбачено: 



 

 

 
передбачають можливість застосування 

поліцейським, у випадку вчинення 

адміністративного правопорушення за 

ст.. 182 КУпАП адміністративного 

затримання особи 

Допускається лише доставлення особи 

(ст.. 259 КУпАП), особистий огляд та 

огляд речей (ст.. 264 КУпАП), вилучення 

речей та документів (ст.. 265 КУпАП). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Відповідно до ст.. 221 КУпАП 

розгляд справи за 174 

здійснюється районними, 

районними у містах, 

міськими чи міськрайонними 

судами (суддями). 

Необхідно звернути увагу, що 

положення ст.. 262 КУпАП не 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

!!! 
ВАЖЛИВО!!! Стрільба з вогнепальної чи 

холодної метальної зброї, пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії 

або пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів за секунду в населених пунктах і в 

не відведених для цього місцях, а також у 

відведених місцях з порушенням 

установленого порядку 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Ви маєте 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 (ст. 268 КУпАП) 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  

Я, дільничний офіцер поліції, капітан поліції Шишка Анатолій 

Федорович, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Маковей Лідії Петрівни до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 174 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань з боку особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Клопотання або заяви відсутні У випадку задоволення клопотання про перенесення розгляду справи, призначаємо її 

розгляд на іншу дату. Про що повідомляємо під підпис особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Продовжуємо розгляд справи 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

пом’якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) 

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. 

Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається  законом (ст. 

63 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 
 



 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні 

правопорушення за ст. 175-1 КУпАП 

 

 

Відповідно до закону України “Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення” від 22.09.2005 

№2899-IV: 
 

Курінням тютюнових виробів визначено дії, що призводять 

до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється 

тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається 

особою, яка їх курить; 

До тютюнових виробів відносяться сигарети з фільтром або 

без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, 

нюхальний смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші 

вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, 

смоктання чи жування; 

До місць в яких заборонено куріння, віднесено місця 

зазначені в ч. 2 ст. 13 “Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення” та місця заборонені рішенням 

органів місцевого самоврядування. 

Виявлення 
правопорушення 

 

   
Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 32 ЗУ <<Про Національну Поліцію>>) 
 

 
Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки;особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

 

 

 
Перевірка особи правопорушника за ІПС “АРМОР” 

 

 

 
Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

 

 

 
Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

 

 



 
 

Ліфти і таксофони 

 
Приміщення на території 

закладів охорони здоров’я 

 
Приміщення на території 

навчальних закладів 

 
 

Дитячі майданчики 

 

Стаціонарно обладнаних 
зупинках маршрутних 
транспортних засобів 

 
 

Під’їзди житлових будинків 

 
 

Підземні переходи 

 
Приміщення об’єктів 

культурного призначення 

 
Приміщення закладів 

ресторанного господарства 

Транспорт загального 
користування, що 

використовується для 
перевезення пасажирів 

Приміщення органів державної 
влади та органів місцевого 

самоврядування, інших 
державних установ 

Приміщення на території 
спортивних та фізкультурно- 

оздоровчих споруд та закладів 
фізичної культури і спорту 

 
 

 

 

 

Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів: (ч.2 
ст.13 ЗУ “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення” від 22.09.2005 №2899-IV ) 



ВАЖЛИВО!!! Якщо Особа курить в місцях заборонених не законом 

№2899, а в місцях заборонених органами місцевого 

самоврядування – поліцейський не має компетенції, а ні складати 

протоколи про адміністративне правопорушення, а ні виносити 

постанови по справі. 

Реагування на зазначені правопорушення є виключно 

компетенцією уповноважених осіб органів місцевого 

самоврядування (наприклад “Муніципальної поліції тощо”) 

 
Необхідно звернути увагу, що положення ст.. 

262 КУпАП не передбачає можливість 

застосування, поліцейським, у випадку 

вчинення адміністративного правопорушення 

за ст. 175-1 КУпАП адміністративного 

затримання особи. 

Допускається лише доставлення особи (ст.. 259 

КУпАП), особистий огляд та огляд речей (ст. 264 

КУпАП), вилучення речей та документів. (ст. 265 

КУпАП) 

 
 

 

 

 

 

 

Забороняється, крім спеціально відведених для 

цього місць, куріння тютюнових виробів: 

У приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм 

У приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян 

У приміщеннях гуртожитків 

В аеропортах та на вокзалах 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності: 

« Вам гарантується право на оскарження в суді моїх рішень, дій чи бездіяльності. Після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту, Ви маєте право звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна»(ст.. 55 Конституції України) 

 
«Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми  

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю при здійснені мною своїх повноважень» (ст. 56 Конституції України). 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа, 

відносно якої особи зараз розглядається 

Роз`яснення особі, яка притягується до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз`яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 

Конституції України та ст.. 268 КУпАП 

Я, дільничий офіцер поліції, капітан поліції 

Супруненко Олег Володимирович, розпочинаю 

розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Орлова Романа 

Сергійовича до адміністративної відповідальності за 

ст. 175-1 КУпАП 

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 

Ч.2 ст. 258 КУпАП 



« Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках передбачених законом, ця допомога буде надана Вам 

безоплатно. Ви є вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституцїї). 

 
Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких 

визначається законом»(ст. 63 Конституції України). 

 
Особа, яка притягується 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, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє  

мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі» (ст. 268 КУпАП). 
 

Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань, з боку особи, 

яка притягується до адміністративної відповідальності 
 

Клопотання або заява відсутні 

Продовжуємо розгляд справи 

 

У випадку задоволення клопотання про перенесення 

розгляду справи, призначаємо її розгляд на іншу дату. 

Про що повідомляємо під підпис особу, яка 

притягується до адміністративної відповідальності 
 
 
 
 
 

 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 34 КУпАП) 

Встановлення обставин, що 

пом`якшують адміністративну 

відповідальність 
 

(ст. 34 КУпАП) 



При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його 

вини, майновий стан, обставини, що пом`якшкють і обтяжують відповідальність (ст. 33 КУпАП)  

 

  
 

 

 
Обставинами, що пом`якшкють 

відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються: 

1) Щире розкаяння винного; 

2) Відвернення винним шкідливих 

наслідків правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення 

заподіяної школи; 

3) Вчинення правопорушення під впливом 

сильного душевного хвилювання або 

при збігу тяжких обставин чи сімейних 

обставин; 

4) Вчинення правопорушення 

неповнолітнім; 

5) Вчинення правопорушення вагітною 

жінкою або жінкою, яка має дитину 

віком до одного року. 

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 

ситуацій; 

6) Вчинення правопорушення в стані 

сп`яніння 

 

 
Обставинами, що 

виключають 

адміністративну 

відповідальність є: 

 
 

Крайня необхідність 

Необхідна оборона 

Неосудість 



Вирішуємо питання про 

можливе закриття справи за 

малозначністю проступку 

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), 

уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної 

відповідальності і обмежитись усним зауваженням (ст. 22 КУпАП) 

 

Встановлення обставин, що виключають 

адміністративну відповідальність (ст. 247 

КУпАП) 
 
 

Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення: 

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 

ст.38 КУпАП; 

8) Наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, 

постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або 

не скасованої 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; 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Постанова про накладення адміністративного стягнення 
 

 
Постанова про закриття справи 

За частиною 1 – попередження 

або штраф від 51 до 170 грн. 

За частиною 2 – штраф від 170 до 

340 грн. 

 

 
 

 
Під час складання постанови 

особа не оспорює допущене 

порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї 

накладається 

 
 

 
Під час складання постанови 

особа оспорює допущене 

порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї 

накладається 

 

Справа закривається на підставі 

-Ст. 21 КУпАП 

-Ст. 22 КУпАП 

-Ст. 247 КУпАП 

 
 
 

 

Складаємо протокол про адміністративне правопорушення 
 
 
 
 
 

 

 
Доводимо зміст постанови 

до відома порушника 

 

Вручаємо 

копію 

постанови 

 

Роз`яснюємо 

порядок 

оскарження 

 

Роз`яснюємо 

порядок 

оплати 

штрафу 

У випадку відмови порушника 

отримати копію постанови 

протягом 3-х діб надсилаємо її 

рекомендованим листом на 

його адресу 

Продовжуємо складання 

постанови 

Приймаємо рішення за справою у формі належної постанови по 

справі 



Дата час місце особа діяння Факультативні 

обставини 

Знаходився у стані алкогольного сп`яніння; на зауваження не реагував тощо 

… 

01 вересня 2015 р. 

17-00 год. 

Стаціонарно обладнана зупинка трамваю №4 «Центральна», по вул. Миру м. 

Львів 

Косаренко І. П 

Курив тютюновий виріб – цигарки марки «Вінстон» 

 

ДАТА 

ЧАС 

МІСЦЕ 

ОСОБА 

ДІЯННЯ 

Факультативні обставини, що 

пом`якшують 

або обтяжують відповідальність 

(ст. 34,35 КУпАП) 

 

01.09.2017 р. приблизно о 16-00 год., знаходячись у 

під`їзді житлового будинку №14 по вул. Квітів, гр. 

Петренко О.В. курив тютюновий виріб – цигарки 

«Прима Люкс», у забороненому законом місці, на 

зауваження припинити правопорушення не реагував 

 

10.09.2017 р, близько 13-00 год., знаходячись на 

території навчально-освітнього закладу «середня 

школа № 8» по вул. 9 Травня, 16м. Дніпро курив 

тютюнові вироби – цигарки «Мальборо» у 

забороненому законом місці 

Рекомендовані фабули правопорушень за ст. 175-1 КУпАП 

Структура фабули правопорушення: 
 
 

 

 



II. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 178 КУпАП 
 

ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 р. №481. 

Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового 

бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі 

харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка 

об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 

2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ 

ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних 

одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 

00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; 

слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового 

спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та 

екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, 

виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням 

інгредієнтів,   напівфабрикатів   та   консервантів,   насичені   чи 

ненасичені діоксидом вуглецю; 

пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний 

напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних 

одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла 

пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД 

за кодом 2203; 

Перевірка документів та встановлення 

особи правопорушника (ст. 32 ЗУ «Про 

національну Поліцію») 

Встановлення наявності/відсутності підстав 

для застосування поверхневої перевірки; 

адміністративного затримання; особистого 

огляду особи; огляду речей тощо … 

Перевірка особи порушника за ІПС 

«АРМОР» 

Встановлення свідків правопорушення, збір 

доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та 

свідків 

Виявлення правопорушення 



 
 

Вулиці, парки, сквери 

Закриті спортивні 

споруди 

(крім пива у 

пластиковій тарі) 

 
 

таксофони 

Навчальні та 

освітньо-виховні 

заклади 

 
Спортивні та дитячі 

майданчики 

 
 

Заклади культури 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
Приміщення органів влади 

та органів місцевого 

самоврядування, інших 

державних установ 

Заклади охорони здоров`я, 

крім споживання столових 

вин на території санаторіїв 

у спеціально відведених 

місцях 

 
Всі види громадського 

транспорту (включаючи 

транспорт міжнародного 

сполучення) 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного): 

(ст. 178 КУпАП, ст. 15-2 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» ) 

 
 

ліфти 

 
 

Підземні переходи 

 
 

Зупинки транспорту 



Підстави для перевірки поліцейським документів та встановлення 

особи правопорушника (ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію») 

 
 

 

 
 

 
  

 якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої 

особи;  

 

 
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення; 

 

 

 якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського 

контролю;  

 

 якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, 

використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;  

 

 
якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події; 

 

 

 якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до 

вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.  



Провести по поверхні вбрання особи 

рукою або спеціальним приладом 

 
При відмові особи – попередити про 

адміністративну відповідальність за 

ст. 185 КУпАП 

При виявлення в ході 

поверхневої перевірки будь 

яких слідів правопорушення 

поліцейський забезпечує їх 

схоронність та огляд 

відповідно до вимог ст. 237 

 

Підстави для перевірки поліцейським 

поверхневої перевірки особи або речі (ст. 

32 ЗУ «Про Національну поліцію») 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок проведення поліцейським поверхневої перевірки 

особи або речі (ст. 32 ЗУ «про національну поліцію ») 
 
 
 
 
 
 
 

Провести візуальний 

огляд речі 

Дати вимогу показати вміст 

особистих речей 
 
 
 
 

Провести візуальний огляд особи 

 

Існує достатньо підстав вважати, що річ або 

транспортний засіб є знаряддям вчинення 

правопорушення та/або знаходиться в тому 

місці, де може бути скоєно кримінальне 

правопорушення, для запобігання якого 

необхідно провести поверхневу перевірку 

Існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої 

заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров`ю 

особи або інших осіб 

 

Зупинити особу 



Складаємо протокол 

про адміністративне 

правопорушення 

 

Розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та Внесення постанови у справі 
 
 
 
 

За ч. 1 ст. 178 КУпАП За ч. 2 ст. 178 КУпАП За ч. 3 ст. 178 КУпАП 
 
 
 
 

Проводимо розгляд справи про адміністративне 

правопорушення для внесення постанови по справі 
 
 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка 

справа, відносно якої особи зараз розглядається 
 
 
 
 

Роз`яснення особі яка притягується до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду справи 

 
 

Права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності: « Вам гарантується право на оскарження в суді моїх рішень, дій чи бездіяльності. Після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту, Ви маєте право звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна»(ст.. 55 Конституції України) 

Особі роз`яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 

Конституції України та ст.. 268 КУпАП 

Я, дільничий офіцер поліції, капітан поліції Супруненко Олег 

Володимирович, розпочинаю розгляд справи про 

адміністративне правопорушення щодо притягнення 

Орлова Романа Сергійовича до адміністративної 

відповідальності за ч1 ст. 178 КУпАП 



«Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю при здійснені мною своїх повноважень» (ст. 56 Конституції України). 

« Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституцїї). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких визначається 

законом»(ст. 63 Конституції України). 

Особа, яка притягується 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, виступати 

рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по 

справі» (ст. 268 КУпАП). 
 

Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань, з боку особи, 

яка притягується до адміністративної відповідальності 
 

Клопотання або заява відсутні 

Продовжуємо розгляд справи 

 

У випадку задоволення клопотання про перенесення 

розгляду справи, призначаємо її розгляд на іншу дату. 

Про що повідомляємо під підпис особу, яка 

притягується до адміністративної відповідальності 
 
 
 
 
 

 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 34 КУпАП) 

Встановлення обставин, що 

пом`якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 34 КУпАП) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вирішуємо питання про 

можливе закриття справи за 

малозначністю проступку 

При малозначності вчинення адміністративного правопорушення орган 

(посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити 

порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним 

зауваженням 

При накладенні 

враховуються 

вчиненого 

стягнення 

характер 

правопорушення, 

особа  порушника,  ступінь його 

вини, майновий стан,  обставини, 

що пом`якшкють і обтяжують 

відповідальність 

КУпАП) 

(ст. 33 

 

Обставинами, що виключають 

адміністративну відповідальність є: 

 
 

Крайня необхідність 

Необхідна оборона 

Неосудість 

 

Обставинами, що пом`якшкють 

відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються: 

1) Щире розкаяння винного; 

2) Відвернення винним шкідливих наслідків 

правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення 

заподіяної школи; 

3)  Вчинення правопорушення під 

впливом сильного душевного 

хвилювання або при 

збігу тяжких обставин чи сімейних 

обставин; 

4) Вчинення правопорушення 

неповнолітнім; 

5) Вчинення правопорушення вагітною 

жінкою або жінкою, яка має дитину віком 

до одного року. 

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 

ситуацій; 

6) Вчинення правопорушення в стані 

сп`яніння 



Неосудність особи, яка вчинила 

протиправну дію чи бездіяльність 
Вчинення дії особою в стані крайньої 

необхідності або необхідної оборони 

Встановлення обставин, що виключають адміністративну 

відповідальність (ст. 247 КУпАП) 
 
 
 

Відсутність події і складу 

адміністративного правопорушення 
 

 

 

 

Видання акта амністії, якщо він усуває 

застосування адміністративного 

стягнення 
 

 
 

Смерть особи, щодо якої було розпочато 

провадження в справі 
 

 

 

 

 

 

Наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, 

постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або не 

скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про 

підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту 

Закінчення на момент розгляду справи про 

адміністративне правопорушення строків, 

передбачених ст.38 КУпАП; 

Скасування акта, який встановлює 

адміністративну відповідальність 

Недосягнення особою на момент вчинення 

адміністративного правопорушення 

шістнадцятирічного віку 



 

 

 

 

Постанова про накладення адміністративного стягнення 
 

 
Постанова про закриття справи 

За частиною 1 – штраф від 17 до 

85 грн. 

За частиною 2 – штраф від 51 до 

119 грн 

 

 
 

 
Під час складання постанови 

особа не оспорює допущене 

порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї 

накладається 

 
 

 
Під час складання постанови 

особа оспорює допущене 

порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї 

накладається 

 

Справа закривається на підставі 

-Ст. 21 КУпАП 

-Ст. 22 КУпАП 

-Ст. 247 КУпАП 

 
 
 

 

Складаємо протокол про адміністративне правопорушення 
 
 
 
 
 

 

 
Доводимо зміст постанови 

до відома порушника 

 

Вручаємо 

копію 

постанови 

 

Роз`яснюємо 

порядок 

оскарження 

 

Роз`яснюємо 

порядок 

оплати 

штрафу 

У випадку відмови порушника 

отримати копію постанови 

протягом 3-х діб надсилаємо її 

рекомендованим листом на 

його адресу 

Продовжуємо складання 

постанови 

Приймаємо рішення за справою у формі належної постанови по 

справі 



Дата час місце особа діяння Факультативні 

обставини 

 

01.09.2017 р. приблизно о 16-20 год., знаходячись 

на вулиці, в районі буд. №23 по вул. Квітів, гр. 

Петренко О.В. розпивав пиво «Оболонь Міцне» (0,5 

л. 8%), на зауваження припинити правопорушення 

не реагував 

 

10.09.2017 р, близько 13-00 год., знаходячись на 

території навчально-освітнього закладу «середня 

школа № 8» по вул. 9 Травня, 16м. Дніпро 

розпивав алкогольні напої – горілку «Столічна» 

(0,5 л. 40%) 

Рекомендовані фабули правопорушень за ст. 178 КУпАП 

Структура фабули правопорушення: 
 
 
 

 

 

ДАТА 
 

ЧАС 01 вересня 2015 р. 

МІСЦЕ 17-00 год. 

ОСОБА Міський парк відпочинку, по вул. Миру м. Львів 

ДІЯННЯ Косаренко І.П. 

Факультативні обставини, що Розпивав алкогольні напої – горілку «Хортиця» (0,75 л., 40%) 

пом`якшують Знаходився у стані алкогольного сп`яніння; на зауваження припинити 

або обтяжують відповідальність правопорушення не реагував тощо … 

(ст. 34,35 КУпАП)  

 



III. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 173 

КУпАП 
 

Виявлення правопорушення 
 
 

Припинення протиправних дій особи 
 
 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 32 ЗУ <<Про 

Національну Поліцію>>) 

 
Перевірка особи порушника за ІПС «АРМОР» 

 

Встановлення підстав для застосування 

адміністративного затримання особи 

 
 
 

Встановлення підстав для застосування 

поліцейських заходів примусу (фізична сила, 

спеціальні засоби) 
 
 
 
 

Встановлення свідків правопорушення, збір 

доказів 
 
 

 

Відбирання пояснень у правопорушника та 

свідків 

 

 
Стаття 173 КУпАП. Дрібне хуліганство 

 

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до 

громадян та інші подібні дії, що порушують 

громадський порядок і спокій громадян 



Дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) Хуліганство (ст. 296 ККУ) 

Умисне порушення громадського порядку або спокою 

громадян з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

НЕ супроводжувалось особливої зухвалістю або 

винятковим цинізмом 

 

Умисне грубе порушення громадського порядку з мотивів явної не 

поваги до суспільства, яке супроводжується особливою зухвалістю 

або винятковим цинізмом 

 
 

 

Особлива зухвалість – порушення громадського 

порядку, що супроводжувалось, наприклад: 
Кримінальна відповідальність ст. 296 ККУ 

 
 
 

 
Насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень 

 

 

 
Знущання над потерпілим 

 

 

 
Знищення чи пошкодження майна 

 

 

 
Зривом масового заходу 

 

 

 Тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху 

громадського транспорту тощо, що особа тривалий час уперто не припиняла  



 

Винятковий цинізм – дії, поєднані з демонстративною 

зневагою до загальноприйнятих норм моралі, 

наприклад: 
 
 

 
Прояв безсоромності Грубої непристойності 

 

 

 
Знущання над хворим, дитиною, особою похилого віку, яка перебувала у безпорадному стані, та ін. 

 

 
 
 

 

у разі кваліфікації дій особи як 

хуліганство (ст. 296 ККУ) поліцейський 

викликає слідчо-оперативну групу та 

до її приїзду вживає заходів щодо я 

доказів 
 
 

Кваліфікуючі ознаки: 

  

Вичерпного переліку слів, які слід відносити до 

нецензурної лайки не існує. В кожному 

конкретному випадку допустимість їх 

висловлювання та «цензурність» буде 

встановлюватись поліцейським під час 

кваліфікації дій особи 

 
Нецензурна лайка – найбільш цінічна лайка, що належить, як 

правило, до сфери статевих відносин, непристойні 

висловлювання, в тому числі різновиди словесної брутальності 

Необхідно звернути увагу, що у випадку встановлення у діях 

особи ознак злочину (за ст. 296 Кримінального кодексу України) 

матеріали справи передаються до органу досудового 

розслідування 

Кримінальна відповідальність за ст. 296 ККУ 



громадське    місце    –    частина (частини) 

будь-якої будівлі, споруди, яка доступна 

або відкрита для населення вільно, чи за 

запрошенням,    або    за    плату,  постійно, 

періодично або час від часу, в тому числі 

під’їзди, а 

стадіони 

також підземні переходи, 

(ЗУ «Про заходи щодо 

попередження   та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення» від 22.09.2005 

№2899) 

 
До громадських місць належать місця, що використовуються 

громадянами для спільної роботи, відпочинку, пересування, 

проведення масових заходів та інших потреб (вулиці, площі, вокзали, 

аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі в 

період їх роботи, а також громадський транспорт під час перебування 

в ньому громадян, ділянки лісу, поля під час проведення на їх 

території організованих масових зібрань), приміщення вокзалів, 

пасажирські (приміські) потяги, літаки, катери, пароплави, перони, 

платформи, пристані та інші місця під час очікування посадки та 

висадки пасажирів (п.20 розділу 4 «Про затвердження Положення 

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

затверджених наказом генеральної прокуратури України№ 139 від 

06.04.2016») 

 

Не відносяться до громадських місць: 
 

- приміщення, відведені для проживання (хоча б тимчасово), і тих, які виконують функції житла (власні домоволодіння, квартири, жилі 

кімнати будівель та приміщень готелів, гуртожитків, санаторіїв, пансіонатів, профілакторіїв, будинків відпочинку, кемпінгів); 

- подвір`я приватних будинків; 

- балкони, лоджі; 

Території залізничних станцій, морських і річкових портів, аеропортів, вантажних районів та дворів, контейнерних площадок, території 

підприємств, установ та організацій залізничного, річкового та повітряного транспорту, які не пов`язані з обслуговуванням пасажирів 

та які мають обмежений доступ; 

Транспортні засоби тощо. 

Громадське місце 
 



  
 
 

Інші подібні дії , що 

порушують громадський 

порядок та спокій громадян 

становлять широкий спектр 

різноманітних дій, що за 

певних обставин, можуть 

кваліфікуватися, як дрібне 

хуліганство (ст. 173 КУпАП) 

 
 
 

 
Обов`язковою ознакою їх протиправності є те, що вони 

одночасно порушують громадський порядок і спокій 

громадян. У випадку порушення лише громадського порядку 

(коли спокій громадян не порушується) зазначені дії особи не 

можуть кваліфікуватися як дрібне хуліганство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утримання дівчини з непристойною пропозицією та інші 

подібна дії 

Вимога дати цигарку або пускання в обличчя диму від неї 

Навмисне загороджування виходу або проходу 

Демонстративний зрив головного убору 

Насильницьке утримання за руки 

Хапання за одяг 

 
Образливе чіпляння до 

громадян. 

Чіпляння – це докучлива 

поведінка, пов`язана з діями 

щодо ображання, які 

зневажають честь та гідність 

людини та утискають чию 

небудь волю, причому у грубій 

розв`язній манері. Для всіх 

подібних випадків характерним 

є ігнорування волі та бажання 

оточуючих, прагнення 

нав`язати свою волю, а точніше 

– свавілля. 



 

Можливі прояви дрібного хуліганства: 
 

 
 

 Насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч забороні певних осіб, покликаних слідкувати за 

порядком 

 

 

 

 
Знищення або пошкодження з хуліганських мотивів якого-небудь майна  

 
 

 

Співання нецензурних пісень, розповідання вульгарних анекдотів групам людей  
 
 

 
Вигуки, свист під час демонстрації кінофільмів 

 
 

 
Гвалт, крики з хуліганських мотивів біля вікон громадян у нічний час 

 
 

 
Публічне справляння природних потреб у невідведених для цього місцях 

 
 

 
Поява у громадському місці в оголеному вигляді 

 

Самовільне без потреби зупинення комунального транспорту 
 
 

 Нанесення непристойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, двері, чи вчинення написів нецензурного 

змісту  

Нанесення непристойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, двері, чи вчинення написів нецензурного 

змісту 
 



Відомості про особу, яка 

притягується до адміністративної 

відповідальності 

Відмітка про роз`яснення прав особи, яка притягується 

до адміністративної відповідальності 

Запис щодо повідомлення про місце, дату та час 

розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Відмітка про вручення протоколу особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності 

Протокол підписується: поліцейським, що його склав; 
 

Особою, яка притягується до адміністративної 

відповідальності 

Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП 
 

У протоколі про адміністративне 

правопорушення зазначається: 

Дата і місце його 

складання 

Посада, прізвище, ім`я, по батькові 

особи, яка склала протокол 

 

 
 

Відомості про документ, що 

підтверджує особу-порушника 

Місце, час вчинення і суть 

адміністративного 

правопорушення 
 

 

 
 

 

Прізвища, адреси свідків і 

потерпілих, якщо вони є 

Запис про, проведення особистого 

огляду особи, речей, документів 

Запис про вилучення речей, 

документів 

Пояснення особи, яка притягується 

до адміністративної 

відповідальності 

Розмір матеріальної заподіяної 

шкоди 

Нормативний акт, який передбачає 

відповідальність за дане 

правопорушення 



 
 

1.  Протокол про адміністративне 

правопорушення складається на 

спеціальному бланку, що 

виготовлений друкарським 

способом, на якому поставлені 

спеціальні серія та номер 

2. усі реквізити протоколу 

заповнюються чорнилами синього 

або чорного кольору, крім селевих, 

розбірливим почерком, державною 

мовою 

 

Не допускається закреслення чи виправлення 

відомостей, що заносяться до протоколу, а також 

залишення не заповненими графи протоколу; 

внесення додаткових записів після того, як 

протокол підписано особою, стосовно якої його 

складено 

 

 

3. протокол підписується особою яка його склала, і особисто, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може 

бути підписано також і цими особами 
4.у разі відмови особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, від 

5. протокол складається в двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, 

яка притягується до адміністративної відповідальності 

підписання протоколу, в ньому робиться 

запис про це 

 
 
 
 

6. до протоколу додається матеріали справи: рапорт поліцейського, пояснення свідків, потерпілих, заяви, клопотання, фото, відеодокази, 

висновки експертів, протоколи вилучення речей, документів, протоколи особистого огляду, огляду речей, протокол адміністративного 

затримання, інші документи, що мають значення для вирішення справи 
 
 
 

7. у найкоротший термін , протокол про адміністративне правопорушення та матеріали про вчинене адміністративне правопорушення 

відповідно до ст. 257 КУпАП надсилаються (надаються) органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративне 

правопорушення. 



Дата час місце особа діяння Факультативні 

обставини 

Рекомендовані фабули правопорушень за ст. 173 КУпАП 

Структура фабули правопорушення: 
 
 

 

 

 

ДАТА 

ЧАС 

МІСЦЕ 

ОСОБА 

ДІЯННЯ 

Факультативні обставини, що 

пом`якшують 

або обтяжують відповідальність 

(ст. 34,35 КУпАП) 

01 вересня 2015 р. 

17-00 год. 

В районі буд. № 23 по вул.. Городецькій м. Львів 

Косаренко І.П. 

Чіплявся до перехожих, обзивав їх нецензурною лайкою, розбив вітрину 

магазину 

Знаходився у стані алкогольного сп`яніння; на зауваження припинити 

правопорушення не реагував тощо … 

 
 
 

  

 

10.09.2017 р, близько 13-00 год., знаходячись біля буд. 

№14 по вул. Квітів, м. Харків, гр. Петренко О.В. з 

хуліганського мотиву, публічно справляв природні потреби 

в присутності сторонніх перехожих, на зауваження 

громадян припинити правопорушення не реагував, чим 

порушив громадський порядокі спокій громадян 

01.09.2017 р. приблизно о 16-20 год., біля буд. №14 

по вул.. Квітів, гр. Петренко О.В. знаходячись у стані 

алкогольного сп`ягніння, з хуліганських мотивів 

вчинив сварку з гр. Меркуловим П.М., під час якої 

ображав останнього нецензурною лайкою в 

присутності сторонніх осіб 



VI. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 185 КУпАП 
 
 

Виявлення правопорушення 
 
 

Припинення протиправних дій особи 
 
 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 32 ЗУ <<Про 

Національну Поліцію>>) 

 
Перевірка особи порушника за ІПС «АРМОР» 

 

Встановлення підстав для застосування 

адміністративного затримання особи 

 
 
 

Встановлення підстав для застосування 

поліцейських заходів примусу (фізична сила, 

спеціальні засоби) 
 
 
 
 

Встановлення свідків правопорушення, збір 

доказів 
 
 

 

Відбирання пояснень у правопорушника та 

свідків 

 

Стаття 185 КУпАП. Злісна непокора законному 

розпорядження або вимозі поліцейського, члена 

громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця 



 
Злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі 

поліцейського проявляється в тому, 

що особа вперто не бажає виконувати 

розпорядження або дотримуватися 

вимоги поліцейського, які 

пред`являються особі на підставі 

повноважень, визначених 

законодавством України, Законом 

України «Про Національну поліцію» 

зокрема 

Спроба уникнути місця події 

Цінічні висловлювання або жести 

Груба відмова пройти (проїхати) до підрозділу поліції для складання протоколу 

тощо 

Хватання поліцейського за формений одяг 

Нецензурна лайка у бік поліцейського 

 
 

 
На відміну від злісної непокори (ст. 

185 КУпАП) вчинення опору (ст.342 

ККУ) полягає в активній фізичній 

протидії здійсненню поліцейським 

обов`язку по охороні громадського 

порядку 
Штовхання поліцейського 

Вчинення бійки з працівником поліції 

Активний фізичний супротив при затриманні особи 

Особливості розмежування відповідальності за ст. 185 КУпАП та ст. 342 КК України 
 

 



Відомості про особу, яка 

притягується до адміністративної 

відповідальності 

Відмітка про роз`яснення прав особи, яка притягується 

до адміністративної відповідальності 

Запис щодо повідомлення про місце, дату та час 

розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 

Відмітка про вручення протоколу особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності 

Протокол підписується: поліцейським, що його склав; 
 

Особою, яка притягується до адміністративної 

відповідальності 

Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 185 КУпАП 
 

 

У протоколі про адміністративне 

правопорушення зазначається: 

Дата і місце його 

складання 

Посада, прізвище, ім`я, по батькові 

особи, яка склала протокол 

 

 
 

Відомості про документ, що 

підтверджує особу-порушника 

Місце, час вчинення і суть 

адміністративного 

правопорушення 
 

 

 
 

 

Прізвища, адреси свідків і 

потерпілих, якщо вони є 

Запис про, проведення особистого 

огляду особи, речей, документів 

Запис про вилучення речей, 

документів 

Пояснення особи, яка притягується 

до адміністративної 

відповідальності 

Розмір матеріальної заподіяної 

шкоди 

Нормативний акт, який передбачає 

відповідальність за дане 

правопорушення 



 
 

2.  Протокол про 

адміністративне 

правопорушення складається на 

спеціальному бланку, що 

виготовлений друкарським 

способом, на якому поставлені 

спеціальні серія та номер 

2. усі реквізити протоколу 

заповнюються чорнилами синього 

або чорного кольору, крім селевих, 

розбірливим почерком, державною 

мовою 

 

Не допускається закреслення чи виправлення 

відомостей, що заносяться до протоколу, а також 

залишення не заповненими графи протоколу; 

внесення додаткових записів після того, як 

протокол підписано особою, стосовно якої його 

складено 

 

 

3. протокол підписується особою яка його склала, і особисто, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може 

бути підписано також і цими особами 
4.у разі відмови особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, від 

5. протокол складається в двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, 

яка притягується до адміністративної відповідальності 

підписання протоколу, в ньому робиться 

запис про це 

 
 
 
 

6. до протоколу додається матеріали справи: рапорт поліцейського, пояснення свідків, потерпілих, заяви, клопотання, фото, відеодокази, 

висновки експертів, протоколи вилучення речей, документів, протоколи особистого огляду, огляду речей, протокол адміністративного 

затримання, інші документи, що мають значення для вирішення справи 
 
 
 

7. у найкоротший термін , протокол про адміністративне правопорушення та матеріали про вчинене адміністративне правопорушення 

відповідно до ст. 257 КУпАП надсилаються (надаються) органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративне 

правопорушення. 



 
 

1.відсутність в протоколі про адміністративне правопорушення 

вказівки на нормативний документ, який дозволяє 

поліцейському давати законні розпорядження (акт, юридично 

рівнозначний наказу, що виражений у категоричній формі) та 

висувати законодавчо обґрунтовані вимоги, є підставою для 

закриття провадження по справі, у зв`язку з відсутністю складу 

адміністративного правопорушення за ст. 185 КУпАП 

 
 

 
2. злісна непокора зазвичай є наслідком вчинення особою іншого 

правопорушення або застосування поліцейських заходів. У 

першому випадку, протидія поліцейському є реакцією на вимогу 

припинення протиправної дії, у другому – протидія на застосування 

превентивних поліцейських заходів, або заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення 

Особливості складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 185 КУпАП 
 
 

 

3. в протоколі про адміністративне правопорушення необхідно 

обов`язково зазначити, хто саме з працівників поліції, надав 

правопорушнику вимогу або розпорядження (зазначити: посаду, 

спеціальне звання П. І.Б.) та конкретно в чому полягала дана 

вимога або розпорядження (пред`явити документи, залишитись 

на місці, показати вміст особистих речей при проведенні 

поверхневої перевірки тощо) 

 
4. особливе значення має законність вимоги або розпорядження 

поліцейського. Неприпустимо надавати особі вимоги, 

розпорядження які є незаконними та не відповідають 

положенням нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність Національної поліції 

 
 
 

Відмова особи припинити свою протиправну 

поведінку (припинити правопорушення), не 

зважаючи на законну вимогу поліцейського 

припинити її, ну утворює склад адміністративного 

правопорушення за ст.185 КУпАП, а є лише 

обставиною, що обтяжує відповідальність за те 

правопорушення, яке особа відмовляється 

припинити (п.1 ч.1 ст. 34 КУпАП). 



Дата час місце особа діяння Факультативні 

обставини 

 

01.09.2017 р. приблизно о 16-20 год. знаходячись біля буд. № 14 по вул. Квітів у м. Харків, гр. Петренко О.В. у зухвалій формі, відмовився 

виконувати неодноразово повторену, наполегливу вимогу поліцейського – лейтенанта поліції Іванчука В.В. під час застосування ним 

процедури доставлення (ст.259 КУпАП), пройти до відділення поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення, на 

зауваження припинити протиправні дії не реагував. 

Рекомендовані фабули правопорушень за ст. 185 КУпАП 

Структура фабули правопорушенн: 
 
 

 

 

ДАТА 
 

01 вересня 2015 р. 

ЧАС 17-00 год. 

МІСЦЕ В районі буд. № 23 по вул.. Городецькій м. Львів 

ОСОБА Косаренко І.П. 

ДІЯННЯ На неодноразову вимогу ДОП лейтенанта поліції Петрова О.О., показати 

Факультативні обставини, що вміст особистих речей під час проведення поверхневої перевірки сумки 

пом`якшують (ст.34 ЗУ «Про Національну Поліцію») 

або обтяжують відповідальність Знаходився у стані алкогольного сп`яніння; на зауваження припинити 

(ст. 34,35 КУпАП) правопорушення не реагував тощо … 

 

 



 

Адміністративне затримання – 

тимчасове, короткострокове 

обмеження права особи на свободу 

пересування, у зв`язку з вчиненням 

нею адміністративного 

правопорушення 

Адміністративне затримання 

застосовується з метою: 

V. застосування поліцейським процедури адміністративного затримання особи 
 

 
Припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу 

  

 

 
Встановлення особи правопорушника 

 

Складання протоколу про адміністративне правопорушення, коли його не можливо 

скласти на місці, а складання протоколу є обов`язковим  

 

  
Забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи 

 

 

  

Забезпечення виконання постанови у справах про адміністративні правопорушення 
 

 
  

  

 

 
Поліцейський захід припиняється, 

якщо досягнено мети його 

застосування, якщо неможливість 

досягнення мети заходу є 

очевидною або якщо немає 

необхідності у подальшому 

застосуванні того заходу 

 

Слід пам`ятати, що крім того 
   

адміністративне затримання є  

превентивним поліцейським заходом Поліцейський захід 

(ст.37 ЗУ «Про Національну поліцію») застосовується виключно 
тому до його застосування висуваються для виконання 

  
вимоги: законності, необхідності, повноважень 

пропорційності, та ефективності (ст. 29  

ЗУ «Про Національну поліцію»).  

  

 



Підстави застосування поліцейським адміністративного затримання 
 
 

Адміністративне затримання особи, 

проводиться поліцейським виключно при 

вчиненні: 

 

 
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 (ч.1 ст. 262 КУпАП) 

Гумові та пластикові кийки, 

застосовуються поліцейськими для 

затримання особи, яка вчинила 

правопорушення і чинить злісну 

непокору законній вимозі поліцейського 

(ч.3 ст. 45 ЗУ «Про Національну Поліцію») 

Кайданки та інші засоби обмеження 

рухомості (ч.3 ст. 45 ЗУ «Про Національну 

поліцію») 

Фізичну силу, у тому числі спеціальні 

прийоми боротьби (рукопашного 

бою)(ч.1 ст. 44 ЗУ «Про Національну 

Поліцію») 

Під час адміністративного затримання, 

поліцейський має право застосувати: 



Процесуальний порядок адміністративного затримання особи 
 

Про адміністративне затримання 

складається протокол 

Форма та бланк протоколу затверджена наказом 

МВС № 1376 від 06.11.2015 (Додаток 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Усі реквізити протоколу про адміністративне 

затримання заповнюються розбірливим почерком 

 

Не допускається закреслення чи виправлення 

відомостей, що заносяться до протоколу 
 
 
 

 

Не допускається унесення додаткових записів після того, як протокол про 

адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено 
 
 
 
 

Поліцейський роз`ясніє особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, 

передбачені ст. 55,56,59,63 Конституції України та ст. 268 КУпАП 
 
 

 

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляється її родичам, а на 

прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган 

Строк адміністративного 

затримання – 3 год. 



 
 
 

За неможливості проінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться 

відповідний запис затриманою особою та посадовою особою, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням 

поважних причин 
 
 

 

Про затримання неповнолітнього обов`язково повідомляють його батьків або осіб які їх замінюють. У протоколі затримання зазначають 

час, дата повідомлення, кого повідомлено і в який спосіб 
 
 
 
 

Про кожний випадок адміністративного затримання, поліцейський інформує центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника 
 

 
Перед приміщенням до кімнати для затриманих чергової частини органу поліції у службовому приміщені, куди доставлено особу, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 264 КУпАП уповноваженою на те посадовою особою однієї статі з особою, 

яку доставили, в присутності двох свідків (понятих) тієї ж статі проводиться особистий огляд речей доставленої особи. 
 
 
 

 

Протокол про 

адміністративне 

затримання складається в 

1 примірнику 

Протокол підписується 

посадовою особою, яка 

його склала, і 

затриманим 

У разі відмовлення 

затриманого від 

підписання протоколу в 

ньому робиться запис по 

це 

У протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого 

повідомлено і в який спосіб 



Доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння (ст. 180 КУпАП) 
 

 

 

тягне за собою 

накладення штрафу від 

шести до восьми 

неоподатковуваних 

 

 

 

 

Ознаки знаходження особи у стані алкогольного сп’яніння: 

 Запах алкоголю з рота 

 Хитка хода 

 Нестійкість пози 

 Порушення мови 

 Виражене тремтіння пальців рук 

 Різка зміна забарвлення шкірного покриття обличчя 

 Поведінка, що не відповідає обстановці. 
 

 
 

Розглядають та 

приймають рішення 

про застосування 

адміністративних 

стягнень 

адміністративні 

комісії. 

Поліцейські мають відібрати 

пояснення правопорушника, а 

також неповнолітнього. Додається 

копія документа, в якому 

зазначений вік неповнолітнього, та 

довідка лікаря про стан 

алкогольного сп’яніння. 

 
Доведення неповнолітнього до 

стану сп'яніння батьками 

неповнолітнього, особами, які їх 

замінюють, або іншими особами 

 

Суб’єкти правопорушення – батьки 

неповнолітнього, особи, які їх 

замінюють, або інші особи, яким 

виповнилось 18 років 

 

Після прибуття на місце події, 

поліцейські складають 

протокол про 

адміністративне 

правопорушення 



Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 

 

У травні 2013 року набрав чинності Закон України від 

16.05.2013 № 243-VII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо порядку перебування 

дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері 

розваг, або закладах громадського харчування у нічний 

час» (далі – Закон), який обмежив перебування 

неповнолітніх дітей (віком до 16 років) без супроводу 

батьків чи законних представників у зазначених 

закладах та на вулиці в нічний час. 
 

Даним Законом доповнено Кодекс України про 

адміністративні правопорушення статтею 180-1 

«Порушення порядку перебування дітей у закладах, у 

яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах 

громадського харчування», а також Закон України «Про 

охорону дитинства» статтею 20-1 «Особливості 

перебування дітей у закладах, у яких провадиться 

діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування». 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 182 КУпАП 
 

 



 
Дітям заборонено самим перебувати у закладах, у 

яких провадиться діяльність у сфері розваг, або 

закладах громадського харчування з 22:00 до 

06:00. Власники закладів, у яких провадиться 

діяльність у сфері розваг, або закладів 

громадського харчування та уповноважені ними 

особи мають право в період з 22:00 до 06:00 

вимагати у відвідувачів таких закладів документи, 

що підтверджують досягнення ними 16-річного 

віку (паспорт, тощо). 

 
 

 

Згідно зі ст. 255 КпАП, протоколи про порушення 

ст. 1801 КпАП вправі складати органи внутрішніх 

справ. Далі справи про адмінправопорушення за 

перебування дітей у нічний час у розважальних 

закладах розглядатимуть районні, районні у місті, 

міські чи міськрайонні суди (ст. 221 КпАП). 

 

 
 
 

  

 
 

 
Якщо, все-таки буде порушено ст. 1801 КпАП то на 

посадових осіб підприємств, установ, організацій 

сфери розваг або громадського харчування очікує 

штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 340 грн. до 850 

грн.). За повторне порушення протягом року — від 

850 грн. до 1700 грн. 

 
 

 

Діти можуть перебувати у закладах громадського 

харчування та розважальних закладах у нічний час 

лише: у присутності принаймні одного з батьків 

або іншого законного представника дитини або 

особи, яка її супроводжує і несе за неї 

персональну відповідальність. 

Відтак, про що потрібно пам’ятати! 



 

 

 
 

 
 
 

Крім того у разі виявлення дитини в розважальному закладі у нічний час буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання 

батьківських обов’язків (ст.184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»). 

 

Неповнолітні з двадцять другої до шостої години можуть перебувати в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, 

лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує й несе за неї персональну відповідальність. 

 

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо 

недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години неповнолітніх дітей без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті. 

 

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період із двадцять 

другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують їх вік. 

Слід пам'ятати! 



 

 

 
передбачають можливість застосування 

поліцейським, у випадку вчинення 

адміністративного правопорушення за 

ст.. 182 КУпАП адміністративного 

затримання особи 

Допускається лише доставлення особи 

(ст.. 259 КУпАП), особистий огляд та 

огляд речей (ст.. 264 КУпАП), вилучення 

речей та документів (ст.. 265 КУпАП). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Відповідно до ст.. 221 КУпАП 

розгляд справи за ч. 1 ст. 

180-1 здійснюють районні, 

районні у місті, міські чи 

міськрайонні суди (судді) 

Необхідно звернути увагу, що 

положення ст.. 262 КУпАП не 
 



 

 

 
 

ВАЖЛИВО!!! Якщо допущення перевищення 

рівня шуму здійснюється не в місцях, 

передбачених Законом України, а в місцях, 

де це заборонено органом місцевого 

самоврядування - поліцейський НЕ має 

компетенції, а ні складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, а ні 

виносити постанови по справі. 
 

Реагування на зазначені правопорушення є 

виключною компетенцією уповноважених 

осіб органів місцевого самоврядування. 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Ви маєте 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 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  
Я, дільничний офіцер поліції, капітан поліції Шишка Анатолій 

Федорович, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Маковей Лідії Петрівни до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 180-1 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань з боку особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Клопотання або заяви відсутні У випадку задоволення клопотання про перенесення розгляду справи, призначаємо її 

розгляд на іншу дату. Про що повідомляємо під підпис особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Продовжуємо розгляд справи 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

пом’якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) 

особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, 

якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі (ст. 268 КУпАП) 

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. 

Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається  законом (ст. 

63 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 
 



Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні 

відносини у сфері охорони громадського порядку та 

суспільної моралі. 
 

Проституцію можна розуміти як рід занять, що полягає у 

вступі людей у безладні статеві стосунки за певну 

винагороду в грошовій, майновій чи будь-якій іншій 

формі. 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 181-1 КУпАП 
 

 



 
Добровільність 

 
Платність 

 

 

Суб'єкт адміністративного проступку - фізичні осудні особи жіночої та чоловічої статі, які досягли 16-річного віку. 

 

 

Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 181-1 КУпАП ознаками проституції є 



 
 
 

1) вчиняються дії, бажані для "замовника", які приносять йому задоволення або користь 

 

2) особа, яка займається проституцією, має мету отримання від цього доходу 

 

 
Оскільки в законі йдеться про послуги, то це означає, що: 



 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Відповідно до ст.. 222 КУпАП 

розгляд справи за ст. 181-1 

здійснюється органом 

Національної поліції. 

 

Необхідно звернути увагу, що положення 

ст.. 262 КУпАП не передбачають 

можливість застосування поліцейським, 

у випадку вчинення адміністративного 

правопорушення за ст.. 181-1 КУпАП 

адміністративного затримання особи 

Допускається лише доставлення особи 

(ст.. 259 КУпАП), особистий огляд та огляд 

речей (ст.. 264 КУпАП), вилучення речей 

та документів (ст.. 265 КУпАП). 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!! 
ВАЖЛИВО!!! Заняття проституціє 

здійснюється добровільно та обов'язково за 

плату. 
 

Тому заняття проституцією передбачає, що 

надання сексуальних послуг обумовлюється 

винагородою, здійснюється за плату. 

Причому домовленість про оплату має бути 

досягнута ще до вчинення сексуальних дій, 

хоча конкретна ціна може і не називатися. 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Ви маєте 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 (ст. 268 КУпАП) 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  
Я, дільничний офіцер поліції, майор поліції Іщенко Олександра 

Вікторівна, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Здоровяк Оксани Віталіївни 

до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 181-1 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань з боку особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Клопотання або заяви відсутні У випадку задоволення клопотання про перенесення розгляду справи, призначаємо її 

розгляд на іншу дату. Про що повідомляємо під підпис особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Продовжуємо розгляд справи 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

пом’якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) 

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. 

Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається  законом (ст. 

63 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 
 



I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 182 КУпАП 
 

 
 

 

 

Відповідно до Закону України ‘’Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення’’ від 24.02.1994 №27: 

-шум на захищених об'єктах при здійсненні будь- 

яких видів діяльності не повинен перевищувати 

рівнів, установлених санітарними нормами для 

відповідного часу доби; 

-у нічний час, із двадцять другої до восьмої години 

на захищених об'єктах забороняються гучний спів і 

викрики, користування звуковідтворювальною 

апаратурою та іншими джерелами побутового 

шуму, проведення салютів, феєрверків, 

використання піротехнічних засобів; 

-проведення на захищених об'єктах ремонтних 

робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у 

робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у 

святкові та неробочі дні - цілодобово. 

Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 



 
Об’єкт 

Суспільні відносини у сфері громадського порядку, що складаються у 

громадських місцях в процесі спілкування людей, і яка має на меті 

забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, нормальних 

умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних 

органів, а також підприємств, установ та організацій 

Об’єктивна 

сторона 

 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил 

додержання тиші в населених пунктах та громадських місцях 

Суб’єкт 

Громадяни Посадові особи 

Суб’єктивна сторона 

Умисел Необережність 

Склад правопорушення ст. 182 КУпАП 
 
 

 

 



Жилі будинки і прибудинкові 

території 

розташовані у межах населених пунктів заклади громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу 

 

Готелі і гуртожитки 

 

лікувальні, санаторно-курортні заклади, будинки-інтернати, заклади освіти, 

культури; 

 

Інші будівлі чи споруди, у яких 

постійно чи тимчасово 

перебувають люди 

 
парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів і груп 

житлових будинків 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України ‘’Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення’’ від  

24.02.1994 №27 територіями і приміщеннями, на яких згідно зі встановленими санітарними нормами заборонено 

допущення впродовж доби перевищення рівня шуму (захищені об’єкти), належать: 



 

Шум – це рівень звуку, який змінюється в часі. Припустимі рівні шуму, що проникає в приміщення житлових і 

громадських будинків від зовнішніх і внутрішніх джерел, і припустимі рівні шуму на території житлової 

забудови визначаються санітарними нормами припустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських  

будівель та на території житлової забудови 

 

 

Ст. 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-XII 
 

Передбачає надання дозволів на гранично допустимі рівні шуму у таких випадках: 
 

1)Стаціонарні джерела - Робота машин, механізмів, обладнання, інструментів 

2)Звуковідтворювальна 

апаратура та музичні 

інструменти 

- Концертні і танцювальні зали, відкриті майданчики, театри, кінотеатри, 

дискотеки, розважальний і гральний бізнес, музичні заклади освіти, 

ресторани, кафе, бари, інші заклади громадського харчування, торгівлі, 

побутового обслуговування тощо 

 

 

 



 
 
 

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в 
яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

 

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень; 

 

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;  

 

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 

 

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 

 

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 

 

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального 

обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 

 

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 

 

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим 

органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. 

Передбачені частинами другою, третьою та четвертою статті 24 Закону України ‘’Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення’’ від 24.02.1994 №27 вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не 

поширюються на випадки: 



Сільські, селищні, міські ради 

затверджують  правила  додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях, 

якими установлюються заборони та 

обмеження щодо певних видів діяльності, 

що супроводжуються утворенням шуму, а 

також установлюється порядок проведення 

салютів, феєрверків, інших заходів 

використанням вибухових речовин 

із 

і 

піротехнічних засобів. 

ВАЖЛИВО!!! 

перевищення 

здійснюється 

Якщо 

рівня 

не 

допущення 

шуму 

в місцях, 

передбачених  Законом  України,  а в 

місцях, де це заборонено органом 

місцевого      самоврядування - 

поліцейський НЕ має компетенції, а 

ні        складати        протоколи       про 

адміністративні   правопорушення,  а 

 

 
 

 
 

Відповідно до ст. 222 КУпАП 

розгляд справи за ч. 1 ст. 182 

КУпАП здійснюється органом 

Національної поліції. 

Необхідно звернути увагу, що положення ст.. 262 КУпАП не 

передбачають можливість застосування поліцейським, у 

випадку вчинення адміністративного правопорушення за ст.. 

182 КУпАП адміністративного затримання особи 

Відповідальність за ч. 2 ст. 182 КУпАП застосовується до 

винних осіб за рішенням судді районних, районних у місті, 

міських чи міськрайонних судів !!! 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ви маєте 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 (ст. 268 КУпАП) 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  

Я, дільничний офіцер поліції, капітан поліції Шишка Анатолій 

Федорович, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Маковей Лідії Петрівни до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 182 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є вільним у 

виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 

 

 
 

 
 

 

 

Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань з боку особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Клопотання або заяви відсутні У випадку задоволення клопотання про перенесення розгляду справи, призначаємо її 

розгляд на іншу дату. Про що повідомляємо під підпис особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Продовжуємо розгляд справи 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

пом’якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 63 

Конституції України). 

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. 



Обставини, що 
обтяжують 
відповідальність 
за 
адміністративне 
правопорушення 

Продовження протиправної поведінки, 
незважаючи на вимогу уповноважених 
на те осіб припинити її 

 

 
 

Повторне протягом року вчинення 
однорідного правопорушення, за яке 
особу вже було піддано 
адміністративному стягненню; 
вчинення правопорушення особою, яка 
раніше вчинила кримінальне 
правопорушення 

 

 

Втягнення неповнолітнього в 
правопорушення 

 
 

Вчинення правопорушення 
групою осіб 

 
 
 

 

Вчинення правопорушення в 
умовах стихійного лиха або за 
інших надзвичайних обставин 

 
 

 

Вчинення правопорушення в 
стані сп'яніння 

Обставини, що 
пом'якшують 
відповідальність 
за 
адміністративне 
правопорушення 

 
 

 

Щире розкаяння винного 
 
 
 
 

Відвернення винним 
шкідливих наслідків 
правопорушення, 
добровільне відшкодування 
збитків або усунення 
заподіяної шкоди 

 

Вчинення правопорушення під 
впливом сильного душевного 
хвилювання або при збігу тяжких 
особистих чи сімейних обставин 

 

Вчинення правопорушення 
неповнолітнім 

 
 
 

Вчинення правопорушення 
вагітною жінкою або жінкою, 
яка має дитину віком до 
одного року 

 

 

 
 
 

 

Обставини, що виключають 

адміністративну 

відповідальність: 
 

1) крайня необхідність; 
 

2) необхідна оборона; 
 

3) неосудність. 



 

 
Вирішуємо питання про можливе 

закриття справи за малозначністю 

проступку 

 

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган 

(посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити 

порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним 

зауваженням (ст. 22 КУпАП) 

 
 
 

 

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 КУпАП; 

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. 
 

 

 

Провадження в справі про адміністративне правопорушення 

не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за 

таких обставин (ст. 247 КУпАП): 

https://protocol.ua/%25ZAKON_80731-10%25


 

Приймаємо рішення за справою у формі 

належної постанови по справі 

 
 

 
Постанова про накладення адміністративного 

стягнення 

 

За частиною 1 – попередження або штраф від 5 до 15 нмдг 

За частиною 2 – штраф від 15 до нмдг 

Для суб’єктів господарської діяльності: ч. 1 – штраф від 15 до 30 
нмдг; ч. 2 – від 50 до 150 нмдг 

 
 

 

Постанова про закриття справи  

Справа закривається на 

підставі 
 

 
Під час складання постанови особа не 

оспорює допущене порушення і 

адміністративне стягнення, що на неї 

накладається 

 

 
Під час складання постанови особа оспорює 

допущене порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї накладається 

- ст. 21 КУпАП; 

- ст. 22 КУпАП; 

- ст. 247 КУпАП. 

 
 

 
Продовжуємо складання постанови 

Складаємо протокол про адміністративне правопорушення 
 
 
 
 

 

Доводимо зміст 

постанови до відома 

порушника 

 

Вручаємо 

копію 

постанови 

Роз’яснюємо 

   
порядок 

оскарження 

постанови 

Роз’яснюємо 

порядок 

сплати 

штрафу 

У випадку відмови порушника 

отримати копію постанови, 

протягом 3-х діб надсилаємо її 

рекомендованим листом на 

його адресу 



Відповідальність за ч. 2 ст. 182 КУпАП застосовується до винних осіб за рішенням 

судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів. 

 
 

Рекомендовані фабули правопорушень за ст. 182 КУпАП 
 

Структура фабули правопорушення 

 Дата +  Час +  Місце +  Особа +  Діяння +  Факультативні обставини 
 

 

ДАТА 26 листопада 2018 року 

ЧАС 23:25 год 

МІСЦЕ Вул. Лісова, буд. 26, кв. 9 

ОСОБА Смирнова О. Ф. 

ДІЯННЯ Перевищення рівня шуму, встановленого санітарними нормами 

ФАКУЛЬТАТИВНІ ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ 

АБО ОБТЯЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Знаходився в стані наркотичного сп’яніння, на зауваження припинити 

правопорушення не реагував 

(СТ. СТ. 34, 35 КУпАП) тощо… 



Виявлення правопорушення 

Встановлення наявності/відсутності підстав для 

застосування поверхневої перевірки; особистого огляду 

особи; огляду речей тощо 

Перевірка особи порушника за ІПС ‘’АРМОР’’ 

Встановлення свідків правопорушення, збір доказів 

Відбирання пояснень у правопорушника та свідків 

Перевірка документів та встановлення особи 

правопорушника (ст. 39 ЗУ ‘’Про Національну поліцію’’) 

 

 
 

Ст. 184КУпАП передбачає наступні випадки: 
 

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від 

виконання передбачених законодавством 

обов'язків щодо забезпечення необхідних умов 

життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей 

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти 

до шістнадцяти років правопорушення, 

відповідальність за яке передбачено цим Кодексом 

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки 

злочину, відповідальність за які передбачена 

Кримінальним кодексом України, якщо вони не 

досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність 

I. Алгоритм дій поліцейського під час реагування на адміністративні правопорушення за ст. 184 КУпАП 
 

 



Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в: 

 
ухиленні батьків або осіб, які їх замінюють, 

від виконання передбачених законодавством 

обов'язків щодо забезпечення необхідних 

умов життя, навчання та виховання 

неповнолітніх дітей (ч. 1) 

 
 

вчиненні неповнолітніми віком від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років 

правопорушення, відповідальність за яке 

передбачено цим Кодексом (ч. 2) 

 
Вчиненні неповнолітніми діянь, що містять 

ознаки злочину, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом 

України, якщо вони не досягли віку, з якого 

настає кримінальна відповідальність (ч. 3). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за 

виховання, навчання і розвиток дитини. 



 
 
 

1) на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини; 

 

2) батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати 

належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці ; 

 

3) виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних 

цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності 

всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами. ; 

 

 
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»: 



 

 

 
передбачають можливість застосування 

поліцейським, у випадку вчинення 

адміністративного правопорушення за 

ст.. 182 КУпАП адміністративного 

затримання особи 

Допускається лише доставлення особи 

(ст.. 259 КУпАП), особистий огляд та 

огляд речей (ст.. 264 КУпАП), вилучення 

речей та документів (ст.. 265 КУпАП). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Відповідно до ст.. 222 КУпАП 

розгляд справи за ст. 184 

здійснюється органом 

Національної поліції. 

Необхідно звернути увагу, що 

положення ст.. 262 КУпАП не 
 



 
 
 
 

ВАЖЛИВО!!! Відповідно до ст. 22 КК України 

кримінальній відповідальності підлягають 

особи, яким до вчинення злочину виповнилося 

шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини 

у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 

підлягають кримінальній відповідальності лише 

за статті 115-117, статті 112, 348, 379, 400, 443, 

ст. 121, ч. З статей 345, 346, 350, 377, 398, , ст. 

122, ч. 2 статей 345, 346, 350, 377, 398, ст. 113, 

ст. 257, ст. 258, статті 147 і 349, ст. 152, ст. 153, 

ст. 185, частина перша статей 262, 308, ст. 186, 

262,  308,  ст. 187,  ч. З  статей 262,  308,  ст.   189, 

262, 308, ч.2 статей 194, 347, 352, 378, ч.2 та 3 ст. 

399, ст. 277, ст. 278, частини 2, 3 ст. 289, ст. 296. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! 
 



Роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності її процесуальних прав під час розгляду 

справи 

Особі роз’яснюються положення ст. 55, 56, 59, 63 Конституції 

України та ст. 268 КУпАП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Ви маєте 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 (ст. 268 КУпАП) 

 

Представлення поліцейського та оголошення яка справа 

відносно якої особи розглядається  
Я, дільничний офіцер поліції, капітан поліції Шишка Анатолій 

Федорович, розпочинаю розгляд справи про адміністративне 

правопорушення щодо притягнення Маковей Лідії Петрівни до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП. 

Складаємо рапорт про виявлене 

правопорушення 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

винесення постанови у справі 

 
Протокол не складається у разі вчинення правопорушень, розгляд 

яких віднесено до компетенції Національної поліції, та 

адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі 
 

Ч. 2 СТ. 258 КУпАП 



Вирішення питання щодо наявності заяв або клопотань з боку особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Клопотання або заяви відсутні У випадку задоволення клопотання про перенесення розгляду справи, призначаємо її 

розгляд на іншу дату. Про що повідомляємо під підпис особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності 

Продовжуємо розгляд справи 

Встановлення обставин, що 

виключають адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

обтяжують адміністративну 

відповідальність 

Встановлення обставин, що 

пом’якшують адміністративну 

відповідальність 

(ст. 17 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) (ст. 34 КУпАП) 

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. 

Ви маєте право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої моїми незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю при здійсненні мною моїх повноважень (ст. 56 Конституції України). 

Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається  законом (ст. 

63 Конституції України). 

Ви маєте право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога буде надана Вам безоплатно. Ви є 

вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України). 
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