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Супнійщлм кмозплі омбмрз 
ж’явзйзпя у ноавмвмку взкіоі Укоаї-
лз жмвпік лдцмгавлм и буйз ввдгдлі 
в Кмгдкп Укоаїлз ном агкіліпроарзв-
лі ноавмнмоухдлля як взг агкіліпр-
оарзвлмгм пряглдлля ж 6 йырмгм 2018 
омку [1]. 

Вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва аг-
кіліпроарзвлд пряглдлля у взгйягі 
пупнійщлм кмозплзт омбір нмйягає у 
взкмлаллі мпмбмы, яка вфзлзйа агкі-
ліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, мнйа-
фувалзт омбір, взг якзт ра ндодйік 
мб’єкрів, ла якзт нмоухлзкз нмвзллі 
взкмлуварз уі омбмрз, взжлафає віг-
нмвіглзи могал кіпудвмгм пакмвоягу-
валля.  

Взкмлалля ущмгм пряглдлля жа-
кмлмрвмоудк нмкйагдлм ла унмвлм-
ваедлзи могал ж нзралщ номбауії, 
якзи вігнмвіглм гм взжлафдлмгм мо-
галакз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ндодйіку мб’єкрів вігбувалля пупнійщ-
лм кмозплзт омбір, у гдпярзгдллзи 
промк ж гля мрозкалля нмпралмвз 

пугу (пуггі) взгає нмоухлзку ланоа-
вйдлля ла мгзл ж узт мб’єкрів. 

У пвмы фдогу, якцм нмоухлзк лд 
нозбуває гм кіпуя взкмлалля пупні-
йщлм кмозплзт омбір (нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії) номрягмк гвмт 
глів ж гарз, взжлафдлмї у ланоавйдллі 
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ 
номбауії, бдж нмваелзт нозфзл віл 
вваеаєрщпя мпмбмы, яка утзйяєрщпя 
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм 
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт 
омбір. За ракд утзйдлля жакмлмк 
впралмвйдла ыозгзфла вігнмвігайщ-
ліпрщ. Взгз якмї кз и омжгйялдкм у 
уіи праррі. 

З мгйягу ла уд, кдра праррі нмйя-
гає в алайіжі взгів ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі жа утзйдлля мпмбз віг 
вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір. 

Опкійщкз пупнійщлм кмозплі ом-
бмрз ра вігнмвіглзи ілпрзрур утзйдл-
ля віг вкажалмгм взгу агкіліпроарзв-
лмгм пряглдлля ж’явзйзпя и гіырщ 
жмвпік лдцмгавлм, вмлз гмрдндо лд 



Відповідальність за ухилення від відбування суспільно корисних робіт . . . 
 

 

           25  

ніггавайзпя кмкнйдкплмку гмпйі-
гедллы, жмкодка в омжоіжі впралмвйд-
лмї жакмлмк вігнмвігайщлмпрі. 

За утзйдлля ра жйіплд утзйдлля 
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм 
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт 
омбір ж 28 пдонля 2018 омку впралмв-
йдла вігнмвіглм: агкіліпроарзвла ра 
козкілайщла вігнмвігайщлмпрі [2].  

Так, агкіліпроарзвла вігнмвіга-
йщліпрщ жа утзйдлля мпмбз віг вігбу-
валля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у 
взгі пупнійщлм кмозплзт омбір ндодг-
бафдла у взгі агкіліпроарзвлмгм аод-
хру промкмк гм гдпярз гіб ра жакоін-
йдла праррды 183-2 КУнАП [3]. Коз-
кілайщла вігнмвігайщліпрщ впралмвйд-
ла жа жйіплд утзйдлля мпмбз віг віг-
бувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля 
у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір, и 
жакоінйдла праррды 389-2 КК Укоаї-
лз, палкуія якмї взжлафає нмкаоалля 
у взгі нмжбавйдлля вмйі промкмк гм 
гвмт омків [4].  

Позкіркз гм жгагалзт прарди км-
гдкпів номнмлуырщ ніг утзйдлляк віг 
вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір 
омжукірз лднозбурря гм кіпуя взкм-
лалля пупнійщлм кмозплзт омбір (ні-
гнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії) 
номрягмк гвмт глів ж гарз, взжлафдлмї 
у ланоавйдллі унмвлмваедлмы нмпа-
гмвмы мпмбмы унмвлмваедлмгм мога-
лу ж нзралщ номбауії бдж нмваелзт 
нозфзл (твмомба, вігоягедлля, лд-
мрозкалля взкйзку рмцм), лдвзтіг 
ла пупнійщлм кмозплі омбмрз абм віг-
кмва віг взкмлалля омбмрз, взг якмї 
взжлафдлзи нігнозєкпрвмк, упралм-
вмы, могаліжауієы, бійщхд гвмт оажів 
номрягмк кіпяуя бдж нмваелзт ноз-
фзл, а ракме нмява ла омбмфмку кіпуі 
у пралі айкмгмйщлмгм, лаокмрзфлмгм 
абм рмкпзфлмгм пн’ялілля. Пмваелз-
кз нозфзлакз є твмомба ра ілхі гм-
кукдлрайщлм нігрвдогедлі мбправзлз, 
цм сакрзфлм нмжбавйяырщ кмейзвм-
прі нмоухлзка нозбурз гйя вігноа-
уывалля пупнійщлм кмозплзт омбір. 

У рми ед фап ніг жйіплзк утз-
йдлляк мпмбз віг вігбувалля агкіліп-
роарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщ-
лм кмозплзт омбір пйіг омжукірз ном-
гмведлля утзйдлля віг вігбувалля 

пупнійщлм кмозплзт омбір мпмбмы, 
яку нозряглурм гм агкіліпроарзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі ла нігправі пр. 183-2 
КУнАП. 

За Акагдкіфлзк рйукафлзк пйм-
влзкмк Укоаїлпщкмї кмвз пймвм 
«номгмведлля» – гія жа жлафдлляк 
номгмвезрз і номгмвеуварз, цм 
мжлафає вдпрз гайі нмфард, лд жунз-
ляыфзпщ, бджндодовлм; гіярз гайі; 
нмвдорарзпя (ніпйя ндодовз) гм нмфа-
рмгм [5]. Тмбрм, утзйдлля віг вігбу-
валля пупнійщлм кмозплзт омбір, абз 
вваеарз имгм жйіплзк кмед вігбува-
рзпя як мгоажу ніпйя нозряглдлля 
мпмбз гм агкіліпроарзвлмї вігнмвіга-
йщлмпрі ла нігправі пр. 183-2 КУнАП 
(ніпйя лабоалля нмпралмвз жакмллмї 
пзйз), рак і фдодж ндвлзи номкіемк у 
фапі ніпйя гії мжлафдлмї нмпралмвз 
пугу. Так, ланозкйаг, якцм мпмба лд 
взтмгзрщ ла пупнійщлм кмозплі омбм-
рз бійщхд гвмт оажів номрягмк кіпяуя 
бдж нмваелзт нозфзл, вмла нозрягу-
єрщпя гм агкіліпроарзвлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа ракд нмоухдлля. Щмгм 
ущмгм взлмпзрщпя нмпралмва пугу, яка 
кає лабоарз жакмллмї пзйз. Й йзхд 
ніпйя ущмгм гйя нозряглдлля мпмбз 
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
пр. 389-2 КК кмела взоатмвуварз 
жлмву пкійщкз оажів номрягмк кіпяуя 
мпмба лд взтмгзрщ ла пупнійщлм кмоз-
плі омбмрз, айд лд оаліхд як нмпралм-
ва пугу нм агкіліпроарзвліи пноаві 
лабдод жакмллмї пзйз. Дм одфі, у вз-
нагку агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоу-
хдлля, вігоатувалля кійщкмпрі лдвз-
тмгів ла омбмру у кіпяфлзи промк 
нмфзлаєрщпя лд ж ндохмгм фзпйа кі-
пяуя, а ж гарз лакажу абм омжнмоя-
гедлля вйаплзка нігнозєкпрва ном 
нмфармк вігбувалля нмоухлзкмк пу-
пнійщлм кмозплзт омбір (н. 13.16 Пм-
оягку взкмлалля агкіліпроарзвлзт 
пряглдлщ у взгйягі гомкагпщкзт ом-
бір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм 
кмозплзт омбір»). 

Оред, абз мпмбу кмейзвм буйм 
нозряглурз гм козкілайщлмї вігнмві-
гайщлмпрі жа жйіплд утзйдлля віг віг-
бувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля 
у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір нд-
одг узк уди ноавмнмоухлзк кає бу-
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рз нозряглурзи гм агкіліпроарзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа утзйдлля віг віг-
бувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, 
цм нігрвдогеуєрщпя нмпралмвмы пу-
гу, яка лабоайа жакмллмї пзйз, взлд-
пдлмы ла нігправі номрмкмйу ном аг-
кіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, 
пкйагдлмгм унмвлмваедлзк могалмк ж 
нзралщ номбауії. 

Цікавм рд, цм жгіглм ж н. 3.22 ра 
н. 8.28 лакажу Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Пмоягку 
взкмлалля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ 
у взгйягі гомкагпщкзт омбір, взноав-
лзт омбір ра пупнійщлм кмозплзт ом-
бір» гм нмоухлзків, які утзйяырщпя 
віг вігбувалля гомкагпщкзт абм вз-
ноавлзт омбір пугмк кмед бурз жапрм-
пмвала жакіла лдвігбурмгм промку гом-
кагпщкзт абм взноавлзт омбір хроа-
смк абм агкіліпроарзвлзк аодхрмк 
[6]. Щм мглмфаплм, жа лаявлмпрі віг-
нмвіглмї нмпралмвз пугу ном жакілу, є 
нігправмы жлярря нмоухлзка ж мбйіку 
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ ном-
бауії (н. 5.1 ра н. 10.1 лакажу). 

У рми ед фап, жгіглм ж н. 15.1 ала-
йіжмвалмгм лакажу, жакіла лдвігбурмї 
фапрзлз пупнійщлм кмозплзт омбір 
агкіліпроарзвлзк аодхрмк, жа лаяв-
лмпрі нмпралмвз пугу (пуггі) ном жа-
кілу, рак пакм є нігправмы жлярря 
нмоухлзка ж мбйіку унмвлмваедлмгм 
могалу ж нзралщ номбауії.  

Тмбрм, пугяфз ж пзпрдклмгм ала-
йіжу взцдвзкйагдлмгм, жакіла лдвіг-
бурмї фапрзлз пупнійщлм кмозплзт 
омбір агкіліпроарзвлзк аодхрмк ка-
йа бз жгіиплыварзпя пугмк у оажі 
утзйдлля мпмбз віг вігбувалля агкі-
ліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пуп-
нійщлм кмозплзт омбір. Міе рзк, жа-
кмлмгавдущ жакоінзв у КУнАП мкод-
ку прарры 183-2, якмы ндодгбафзв лд 
жакілу жа утзйдлля мпмбз віг вігбу-
валля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у 
взгі пупнійщлм кмозплзт омбір агкі-
ліпроарзвлзк аодхрмк, а нозжлафдл-
ля агкіліпроарзвлмгм аодхру ж кд-
еды промкмк гм гдпярз гіб. 

 Оглмфаплм ж узк, у жгагалмку 
КУнАП у пр. 321-4 игдрщпя ном лап-
йігкз утзйдлля мпмбз віг вігбувалля 
гомкагпщкзт омбір, а пакд – лдвігбу-

рзи промк гомкагпщкзт омбір нмпра-
лмвмы пугу (пуггі) кмед бурз жакі-
лдлм хроасмк абм агкіліпроарзвлзк 
аодхрмк. Тд пакд прмпуєрщпя и вз-
ноавлзт омбір, цм нігрвдогеуєрщпя 
пр. 325 КУнАП. Міе рзк пр. 325-4 
КУнАП «Напйігкз утзйдлля мпмбз 
віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт 
омбір» кає жмвпік вігкіллу одгакуіы, 
в якіи игдрщпя лд ном жакілу мглмгм 
пряглдлля ілхзк у оажі утзйдлля 
мпмбз віг вігбувалля пупнійщлм кмоз-
плзт омбір, а ном нозряглдлля її гм 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі. 
Дайі вжагайі жажлафаєрщпя лд йзхд 
ном агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ, 
а и ном козкілайщлу вігнмвігайщ-
ліпрщ, якцм мпмба утзйяєрщпя віг аг-
кіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгйягі 
пупнійщлм кмозплзт омбір. 

З мгйягу ла взкйагдлд, номпрд-
еуєрщпя лд ужгмгедліпрщ ра вроафа-
єрщпя ймгіфліпрщ мбоалля кде вігнм-
вігайщлмпрі кіе узкз гмпзрщ птмез-
кз взгакз пряглдлщ, мпкійщкз гом-
кагпщкі (бджмнйарлі пупнійщлм кмозп-
лі омбмрз) ра пупнійщлм кмозплі ом-
бмрз фапркмвм пнівнагаырщ жа пвмєы 
пурры ра взгакз, а кіе взноавлзкз 
ра пупнійщлм кмозплзкз омбмракз – є 
пнійщлзк, жмкодка, рд, цм уі омбмрз є 
мнйафувалзкз.  

І цд мглд, ла цм родба жвдолурз 
увагу, уд кмкдлр, ж якмгм лдмбтіглм 
вваеарз, цм мпмба  утзйяєрщпя віг 
вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряг-
лдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт ом-
бір. Як жажлафдлм у Позкіруі гм 
пр. 183-2 КУнАП, ніг утзйдлляк 
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзв-
лмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм км-
озплзт омбір, жмкодка, пйіг омжукірз 
лднозбурря нмоухлзка гм кіпуя вз-
кмлалля пупнійщлм кмозплзт омбір 
(нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії) 
номрягмк гвмт глів ж гарз, взжлафдлмї 
у ланоавйдллі унмвлмваедлмы нмпа-
гмвмы мпмбмы могалу удлроайщлмгм 
могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує 
гдоеавлу нмйірзку у псдоі взкмлал-
ля козкілайщлзт нмкаоалщ, бдж нмва-
елзт нозфзл.  

Так, пугяфз жі жкіпру алайіжмва-
лмї Позкіркз у номкіемк фапу, ж 
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якмгм кмела вваеарз, цм мпмба утз-
йяєрщпя віг вігбувалля агкіліпроа-
рзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм 
кмозплзт омбір лд втмгзрщ ндоімг ж 
кмкдлру лабоалля нмпралмвмы пугу, 
якмы нмоухлзку нозжлафдлм пупні-
йщлм кмозплі омбмрз, жакмллмї пзйз 
и гм мрозкалля лзк ланоавйдлля 
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ 
номбауії ла нігнозєкпрвм, упралмву, 
могаліжауіы гйя вігбувалля пупнійщ-
лм кмозплзт омбір. Оглак, ла лаху 
гукку, уд лд жмвпік віолм, мпкійщкз, 
якцм у нмоухлзка лд кає нмваелзт 
нозфзл гйя лд явкз гм унмвлмваед-
лмгм могалу ж нзралщ номбауії, а віл 
впд оівлм лд ж’явйяєрщпя, рм имгм гії 
нозоівлыырщпя гм лдвзкмлалля лзк 
мбмв’яжку вігбурз пряглдлля, нозж-
лафдлд имку нмпралмвмы пугу ж якмы 
віл мжлаимкйдлзи ра нмвігмкйдлзи 
ном нозжлафдлд пряглдлля ж вігіб-
оалляк у пугі нігнзпкз ном 
мбмв’яжмк ж’явзрзпя гм вігнмвіглмгм 
могалу, якзи взкмлує уд пряглдлля. 
Тзк нафд, цм номудп вігбурря пряг-
лдлля нмоухлзкмк лд кмед мкзлу-
рз ракзи дран як мрозкалля лзк в 
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ 
номбауії ланоавйдлля ла нігнозєкп-
рвм, упралмву, могаліжауіы гйя вігн-
оауывалля пупнійщлм кмозплзт ом-
бір.  

І цд ваорм жажлафзрз ла кмозпрщ 
лахмї нмжзуії рд, цм утзйдлля мпмбз 
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм 
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт 
омбір, як уд жажлафдлм у пакіи Позкі-
руі гм пр. 183-2 КУнАП, кмед нмфа-
рзпя цд гм бджнмпдодглщмгм сакру 
вігбурря пупнійщлм кмозплзт омбір у 
пнмпіб лднозбурря нмоухлзка гм 
кіпуя взкмлалля пупнійщлм кмозплзт 
омбір (нігнозєкпрва, упралмва, мога-
ліжауія). Чмку е ракд е лднозбурря 
бдж нмваелзт нозфзл гм унмвлмва-
едлмгм могалу ж нзралщ номбауії жа-
кмлмгавдущ лд вваеає утзйдлляк 
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзв-
лмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм км-
озплзт омбір? Хмфа нмоухлзк рак 
пакм цд лд нозпрунзв гм бджнмпдодг-
лщмгм вігноауывалля пупнійщлм км-
озплзт омбір.  

Тмку вваеаєкм, цм лдж’явйдлля 
нмоухлзка бдж нмваелзт нозфзл гм 
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ 
номбауії, якзи взкмлує агкіліпроарз-
влд пряглдлля у взгі пупнійщлм кмоз-
плзт омбір ра взгає ланоавйдлля ла 
нігнозєкпрвм, упралмву, могаліжауіы 
гйя вігбувалля пупнійщлм кмозплзт 
омбір є мглзк іж пнмпмбів утзйдлля 
мпмбз віг вігбувалля пупнійщлм кмоз-
плзт омбір, лаоягу іж жажлафдлзкз у 
Позкіруі гм пр. 183-2 КУнАП.  

Міе рзк, вігмкфзи лакаж Міліп-
рдопрва ыпрзуії «Пом Пмоягмк взкм-
лалля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ у 
взгйягі гомкагпщкзт омбір, взноав-
лзт омбір ра пупнійщлм кмозплзт ом-
бір» у н. н. 13.10, 13.11 ра н. 13.13 
взнзпав ілхзи айгмозрк гіи унмвлм-
ваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії 
ноз взкмлаллі агкіліпроарзвлмгм 
пряглдлля у взгйягі пупнійщлм кмоз-
плзт омбір у оажі лдж’явйдлля нмоух-
лзка гм вкажалмгм могалу [6]. Так, 
якцм у нозжлафдлзи гдлщ нмоухлзк 
лд ж’явзвпя жа взкйзкмк гм унмвлм-
ваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії, рм 
лагпзйаєрщпя нмврмолзи взкйзк, нм-
рік омбйярщпя жанзрз гм вігнмвіглзт 
гдоеавлзт могалів ра номвмгярщпя 
вйаплі ндодвіокз. Тмбрм Міліпрдопрвм 
ыпрзуії Укоаїлз пвмїк лакажмк жм-
бмв’яжайм унмвлмваедлзи могал ж 
нзралщ номбауії номвмгзрз омжхукмві 
гії нмоухлзка, якзи лд взкмлує 
мбмв’яжку вігбурз пряглдлля, нозжла-
фдлд имку нмпралмвмы пугу. Дайі, у 
лакажі игдрщпя, цм якцм ніпйя впра-
лмвйдлля кіпуя номезвалля нмоух-
лзка ж’япмвалм, цм віл жа узк кіпудк 
лд номезває, кіпудндодбувалля имгм 
лдвігмкд ра лаявлі нігправз, цм улд-
кмейзвйыырщ взкмлалля нмпралмвз 
пугу (пуггі), унмвлмваедлзи могал ж 
нзралщ номбауії влмпзрщ гм пугу, 
якзи взліп нмпралмву, нмгалля цмгм 
взоіхдлля нзралщ, нмв’яжалзт ж вз-
кмлалляк нмпралмвз. Міе рзк уд лд 
нмгалля ном нозряглдлля мпмбз гм 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.  

У рми ед фап, н. 13.19 жгагалмгм 
лакажу жакоінйыє лапрунлд: «цмгм 
нмоухлзків, які утзйяырщпя віг віг-
бувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, 
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унмвлмваедлзк могалмк ж нзралщ 
номбауії пкйагаєрщпя номрмкмй ном 
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, 
якзи оажмк ж ілхзкз кардоіайакз 
лагпзйаєрщпя гм пугу гйя взоіхдлля 
нзралля ном нозряглдлля мпмбз гм 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі». 

На лахд ндодкмлалля, як бз сакр 
лднозбурря нмоухлзка бдж нмваелзт 
нозфзл гм унмвлмваедлмгм могалу ж 
нзралщ номбауії жакмлмгавфм взжла-
фзрз у Позкіруі гм пр. 183-2 КУнАП 
мглзк іж пнмпмбів утзйдлля имгм віг 
вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряг-
лдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт ом-
бір, рм в унмвлмваедлмї мпмбз могалу 
номбауії буйз б впі жакмллі нігправз 
жакіпрщ омжхуку нмоухлзка пкйапрз 
цмгм лщмгм номрмкмй ном агкіліпроа-
рзвлд ноавмнмоухдлля ра жвдолурзпя 
гм пугу гйя взоіхдлля нзралля ном 
нозряглдлля имгм гм агкіліпроарзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа ракд утзйдлля.  

Й мпраллє, жгаєрщпя, цм лмокмр-
вмоуі лд вбафаырщ оіжлзуі кіе жкіп-
рмк пймвмпнмйуфдлщ «кіпуя взкмлал-
ля» ра «кіпуя вігбувалля» агкіліпр-
оарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм 
кмозплзт омбір.  

Взкмозпрмвуыфз у нозкіркат гм 
пр. 183-2 КУнАП ра пр. 389-2 КК 
пймвмпнмйуфдлля «кіпуя взкмлалля» 
жакмлмгавдущ нмв’яжує їт жі пймвакз 
«нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії» 
омжукіыфз ніг лзкз кіпуя взкмлалля 
нмоухлзкмк пупнійщлм кмозплзт 
омбір, цм нігрвдогеуєрщпя пр. 325-3 
КУнАП: «На вйаплзка нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії абм унмвлмва-
едлмгм лзк могалу жа кіпудк взкм-
лалля нмоухлзкмк пупнійщлм кмозп-
лзт омбір нмкйагаєрщпя.. ». 

У рми ед фап н. 14.1. лакажу Мі-
ліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз «Пом 
Пмоягмк взкмлалля агкіліпроарзв-
лзт пряглдлщ у взгйягі гомкагпщкзт 
омбір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм 
кмозплзт омбір» жакоінйыє, цм: «На 
вйаплзка нігнозєкпрва жа кіпудк 
вігбувалля нмоухлзкмк пупнійщлм 
кмозплзт омбір нмкйагаырщпя...» 

Міе рзк ф. 1 пр. 325-1 КУнАП 
фіркм лагмймхує, цм нмпралмва пугу 
(пуггі) ном лакйагдлля агкіліпроарз-

влмгм пряглдлля у взгйягі пупнійщлм 
кмозплзт омбір лагпзйаєрщпя ла вз-
кмлалля могалу удлроайщлмгм могалу 
взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує гдо-
еавлу нмйірзку у псдоі взкмлалля 
козкілайщлзт нмкаоалщ... Пулкр 11.1. 
лакажу Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз 
урмфлыє вкажалу прарры КУнАП вка-
жуыфз, цм: «Взкмлалля пряглдлля у 
взгйягі пупнійщлм кмозплзт омбір 
нмкйагаєрщпя ла унмвлмваедлзи мо-
гал ж нзралщ номбауії». 

З мгйягу ла взцд взкйагдлд ра 
лдмбтіглмпрі взкмозпралля єгзлмгм 
нмляріилмгм анаоару як у кдеат жа-
кмлмгавфмгм нмйя, рак и ноакрзкз, 
вбафаєрщпя, цм кіпудк взкмлалля 
пупнійщлм кмозплзт омбір лдмбтіглм 
вваеарз йзхд могал, ла якзи жакм-
лмк нмкйагаєрщпя взкмлалля жажла-
фдлмгм пряглдлля, а пакд – могал 
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйа-
гз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку у 
псдоі взкмлалля козкілайщлзт нмка-
оалщ, рмфліхд – унмвлмваедлзи мо-
гал ж нзралщ номбауії. У пвмы фдогу, 
кіпудк вігбувалля нмоухлзкмк пуп-
нійщлм кмозплзт омбір є рд кіпуд, гд 
нмоухлзк бджнмпдодглщм вігноаущм-
вує пупнійщлм кмозплі омбмрз – нігн-
озєкпрва, упралмвз, могаліжауії. Пом 
ущмку, родба воатмвуварз, цм кмйз 
нмоухлзк ж’явйяєрщпя жа взкйзкмк 
гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ 
номбауії (кіпуя взкмлалля) віл впд 
оівлм жлатмгзрщпя в ноавмвмку пра-
рупі нмоухлзка, якзи вігбуває пвмє 
пряглдлля. Тмку лдмбтіглм вігоіжлярз 
ноавмвзи прал нмоухлзка, якзи віг-
буває пряглдлля и кіпуд вігбувалля 
пряглдлля.  Змкодка, и у пр. 183-2 
КУнАП ра пр. 389-2 КК взкмозпрм-
вуєрщпя пймвмпнмйуфдлля «утзйдлля 
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзв-
лмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм км-
озплзт омбір» лджайделм віг кіпуя, 
гд жлатмгзрщпя нмоухлзк. 

Вмглмфап нмпріилд взкмозпралля 
у вігнмвіглзт лмокарзвлзт акрат 
пймвмпнмйуфдлля «взкмлалля мпмбмы 
пупнійщлм кмозплзт омбір» кмела 
жакілзрз пймвмк «вігноауывалля».  

Ужагайщлыыфз взцдвзкйагдлд 
номнмлуєрщпя жакмлмгавфм жакоінзрз 
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сакр лдж’явйдлля нмоухлзка бдж нм-
ваелзт нозфзл гм унмвлмваедлмгм 
могалу ж нзралщ номбауії гйя мроз-
калля ланоавйдлля ла нігнозєкпрвм, 
упралмву, могаліжауіы гйя вігбувалля 
пупнійщлм кмозплзт омбір як мгзл іж 
пнмпмбів утзйдлля мпмбз віг вігбу-
валля пупнійщлм кмозплзт омбір, ла-
оягу іж жажлафдлзкз у Позкіруі гм 
пр. 183-2 КУнАП. Закмлмгавфд жакоі-
нйдлля ущмгм сакру гмжвмйзрщ ноа-

уівлзкак унмвлмваедлмгм могалу ж 
нзралщ номбауії жаикарзпя бджнмпд-
одглщм нмкйагдлзкз ла лзт 
мбмв’яжкакз, а лд омжхукуварз нмоу-
хлзків, одагуыфз ла їт лд нмяву в 
могалат номбауії пкйагдлляк номрм-
кмйу ном агкіліпроарзвлд ноавмнм-
оухдлля, ж мглмфаплзк имгм лагпз-
йалляк гм пугу гйя взоіхдлля нз-
ралля ном нозряглдлля мпмбз гм аг-
кіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.      
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Бмгарзощмва О. І. Вігнмвігайщліпрщ жа утзйдлля віг вігбувалля пупнійщлм км-
озплзт омбір у омжоіжі агкіліпроарзвлмгм ра козкілайщлмгм жакмлмгавпрва  

У праррі омжгйялурм взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа утзйдлля віг вігбувал-
ля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгйягі пупнійщлм кмозплзт омбір. Впралмвйдлм 
пнмпмбз ракмгм утзйдлля ра жаномнмлмвалм жакмлмгавфм жакоінзрз лдж’явйдлля нм-
оухлзка бдж нмваелзт нозфзл гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії гйя 
мрозкалля ланоавйдлля ла нігнозєкпрвм, упралмву, могаліжауіы гйя вігбувалля пуп-
нійщлм кмозплзт омбір як пнмпіб утзйдлля віг вігбувалля ущмгм пряглдлля. 

Кйыфмві пймва: агкіліпроарзвлд пряглдлля, пупнійщлм кмозплі омбмрз, утзйдлля 
віг вігбувалля, нмоухлзк, унмвлмваедлзи могал ж нзралщ номбауії. 

 
 
Бмгаршодва О. И. Орвдрпвдллмпрщ жа укймлдлзд мр мрбшвалзя мбцдпрвдллм 

нмйджлшт оабмр в оажоджд агкзлзпроарзвлмгм з угмймвлмгм жакмлмгардйщпрва 
В прарщд оаппкмродлш взгш ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз жа укймлдлзд мр мр-

бшвалзя агкзлзпроарзвлмгм вжшпкалзя в взгд мбцдпрвдллм нмйджлшт оабмр. Упра-
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лмвйдлш пнмпмбш ракмгм укймлдлзя з нодгймедлм жакмлмгардйщлм жакоднзрщ лдявку 
лаоухзрдйя бдж уваезрдйщлшт нозфзл в унмйлмкмфдллши могал нм вмномпак номба-
узз гйя нмйуфдлзя ланоавйдлзя ла нодгнозярзд, уфодегдлзд, могалзжаузы гйя мр-
бшвалзя мбцдпрвдллм нмйджлшт оабмр как пнмпмб укймлдлзя мр мрбшвалзя ърмгм 
вжшпкалзя. 

Кйюфдвшд пймва: агкзлзпроарзвлмд вжшпкалзд, мбцдпрвдллм нмйджлшд оабмрш, 
укймлдлзд мр мрбшвалзя, лаоухзрдйщ, унмйлмкмфдллши могал нм вмномпак номбаузз. 

 
 
Bogatyrмva O. Responsibility for evasion from serving Socially useful works in 

the section of the administrative and criminal legislation 
 

In article types of legal responsibility for evasion of the person from serving of an 
administrative penalty in the form of socially useful works are considered. Ways of such 
evasion are established and it is offered to fix legislatively absence of the violator without 
valid excuse in authorized body concerning a probation for receiving the direction on the 
enterprise, institution, the organization for serving of socially useful works as a way of 
evasion from serving of this collecting. 

Key words: an administrative penalty, socially useful works, evasion from serving, 
the violator, authorized body concerning a probation. 

 


