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Пмпралмвка номбйдкз. У пвірйі 
євомндипькмї ілрдгоауії, цм розває в 
Укоаїлі, псдоа мтмомлз жгмомв’я нд-
одбуває у авалгаогі козрзкз, цм пу-
номвмгеує номудп роалпсмокауії 
лауімлайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я. Уогдлрла нмродба одсмоку-
валля гайужі є мфдвзглмю гйя впіт 
уфаплзків кдгзфлзт ноавмвіглмпзл, 
номрд моієлрзоз одсмокз ра кдрмгз 
їт гмпяглдлля лд гмжвмйяюрь вдпрз 
кмву ном уійкмвзрзи упніт одайіжауії 
мпралльмї. 

Так, жа оджуйьраракз лджайделмгм 
мнзрувалля 423 одпнмлгдлрів ж фзпйа 
кдгзфлзт ноауівлзків, номвдгдлмгм 
Ілпрзрурмк дкмлмкіфлзт гмпйігедль 
ра нмйірзфлзт кмлпуйьрауіи кмела 
взжлафзрз лзжку номбйдклзт кмкдл-
рів, жмкодка: а) лдгмпрарлє нігвзцдл-
ля жаомбірлмї нйарз кдгзфлзт ноа-
уівлзків; б) нігвзцдлля лавалраедл-
ля у жв’яжку іж вдгдлляк нандомвмї ра 
дйдкромллмї гмкукдлрауії; в) лдгм-

прарлє омжукілля кмкнмлдлрів одсм-
окз (у йікаоів ра науієлрів); г) лдгм-
прарлі лавзфкз омбмрз «жа лмвзкз 
ноавзйакз»; ґ) лдужгмгедлд жакмлм-
гавпрвм ном кдгзузлу в пійьпькіи 
кіпудвмпрі; г) лдвзжлафдліпрь каибу-
рльмгм кдгзфлмї одсмокз; д) лдвод-
гуйьмвалі вжаєкзлз кіе лдвігкйаг-
лмю гмнмкмгмю ра врмозллмю йал-
кмю [1]. 

Пмояг іж жкілакз цм прмпуюрьпя 
омжвзрку в Укоаїлі лмвмї кмгдйі мтм-
омлз жгмомв’я ра хйятів мнрзкіжауії 
її сілалпувалля, ваейзвзк кмкдлрмк 
є угмпкмлайдлля гдйікрлзт кдгзкм-
ноавмвзт віглмпзл. Наеайь, нзралля, 
нмв’яжалі іж угмпкмлайдлляк агкіліп-
роарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
лд жлатмгярь агдкварлмї нігрозккз у 
Закмлмгавуя, првмоююфз рзк пакзк 
пзруауію, кмйз лаявлі айгмозркз лд 
гіюрь, а првмодлля лмвзт лд номнм-
луєрьпя. Наибійьх япкоавм уд пнм-
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прдоігаєрьпя ноз гдрайьлмку омжгйягі 
нмймедль вірфзжлялмгм Кмгдкпу ном 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
(гайі – КУнАП), якзи пьмгмглі пкйа-
глм вваеарз дсдкрзвлзк ілпроукдл-
рмк номрзгії агкіліпроарзвлзк ноа-
вмнмоухдлляк у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Позфмку уд оівлмю кіомю прм-
пуєрьпя лдвігнмвіглмпрі взкмгак фапу 
як кардоіайьлзт, рак і номудпуайьлзт 
имгм лмок. 

У уіймку нзраллякз угмпкмла-
йдлля нубйіфлмгм уноавйілля псдомю 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлз жаикайм-
пя фзкайм лаукмвуів ра ноакрзків як 
ж юозгзфлмгм, рак і ж кдгзфлмгм са-
ту, пдодг якзт: О. В. Бмгмкмйдуь, 
І. О. Буояк, В. О. Гайаи, З. С. Гйа-
гул, Р. Ю. Годвумва, Л. М. Ддхкм, 
Р. А. Маигалзк, Х. В. Макур, В. М. Пах-
кмв, О. М. Піціра, Я. Ф. Рагзх, Л. О. Са-
кійзк, І. Я. Сдлюра, В. Ю. Срдудлкм, 
С. Г. Срдудлкм, М. М. Тзцдлкм, 
М. І. Хвзпюк ра багарм ілхзт. 

Ражмк іж рзк, упніхла одайіжауія 
одсмокз лауімлайьлмї пзпрдкз мтм-
омлз жгмомв’я лд є кмейзвмю бдж 
увагз гм впіт її пкйагмвзт, жмкодка, 
гм юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі жа 
ноавмнмоухдлля у уіи псдоі. Сдодг 
ілхмгм, гмпі лд жлаихйз лаукмвмгм 
взоіхдлля номбйдкз угмпкмлайдлля 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я. 

Мдра праррі нмйягає у рмку, цмб 
ла нігправі алайіжу фзллмгм жакмлм-
гавпрва ра лаукмвзт нмжзуіи мкодп-
йзрз нмрмфлі номбйдкз номвагедлля 
в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
ра пномглмжуварз ндопндкрзвз имгм 
угмпкмлайдлля. 

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу гмп-
йігедлля. Нагагаєкм, цм вігнмвіглм 
гм праррі 245 КУнАП, жавгаллякз 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля є: пвмєфаплд, 
впдбіфлд, нмвлд і мб’єкрзвлд ж’япу-
валля мбправзл кмелмї пноавз, взоі-
хдлля її в рмфліи вігнмвіглмпрі ж жа-
кмлмк, жабджндфдлля взкмлалля взлд-
пдлмї нмпралмвз, а ракме взявйдлля 
нозфзл ра укмв, цм пнозяюрь вфз-

лдллю агкіліпроарзвлзт ноавмнмоу-
хдль, жанмбігалля ноавмнмоухдлляк, 
взтмвалля гомкагял у гупі гмгдоеал-
ля жакмлів, жкіулдлля жакмллмпрі [2]. 

Напноавгі, фдодж жлафлу кійькіпрь 
номбйдк, цм пуномвмгеуюрь жгага-
лзи взг номвагедлля, взоіхдлля 
жавгаль фапрм жвмгзрьпя гм смокайі-
жку. Напакндодг уд прмпуєрьпя лдв-
гайм номвдгдлмгм козрдоію омжкдеу-
валля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоу-
хдль. Як лапйігмк, кз каєкм омжнм-
омхдлі нм гйавак КУнАП агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля, цм каюрь 
пнійьлзи мб’єкр – «мтмомла жгм-
омв’я». 

Дмпрарльм ґоулрмвлм номбйдкз 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа 
вфзлдлля ноавмнмоухдль у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я омжкозрі З.С. Гйа-
гулмк, якзи жауваеує ла рмку, цм 
вігнмвіглі ноавмнмоухдлля омжкіцд-
лі у роьмт оіжлзт гйават КУнАП [3, 
п.75]. Позлагіглм жажлафзкм, цм ала-
ймгіфлзи ндодйік агкіліпроарзвлзт 
ноавмнмоухдль у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я лавмгзрь у пвмїи ноауі 
О. С.  Дмудлкм, нмпзйаюфзпь ноз 
уьмку йзхд ла КУнАП [4, п.129]. 

Воатмвуюфз рд, цм ноауя 
З. С.  Гйагула гармвала цд 2008 ом-
кмк, лзефд лакз номнмлуєрьпя урмф-
лдлзи ндодйік агкіліпроарзвлзт ноа-
вмнмоухдль, мб’єглалзт псдомю мтм-
омлз жгмомв’я. Пігґоулряк гйя смо-
кувалля ндодйіку пйугувайа ноауя 
З.С. Гйагула у пукунлмпрі іж вйаплзк 
бафдлляк ра уоатувалляк жкіл у ла-
уімлайьлмку жакмлмгавпрві. 

1) Гйава 5 «Агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля в гайужі мтмомлз ноауі і 
жгмомв’я лапдйдлля»: 42, 42-1, 42-2, 
42-4, 44, 44-1, 44-2, 45, 45-1, 46, 46-1, 
46-2. 

2) Гйава 12 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі рмогі-
вйі, гомкагпькмгм таофувалля, псдоі 
нмпйуг, в гайужі сілалпів і нігнозєк-
лзуькіи гіяйьлмпрі»: 166-22. 

3) Гйава 13 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі прал-
гаорзжауії, якмпрі номгукуії, кдромйм-
гії ра пдорзсікауії»: 167, 168-1, 168-2, 
170.  
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4) Гйава 15 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля, цм нмпягаюрь 
ла впралмвйдлзи нмоягмк уноавйіл-
ля»: 188-10, 188-11 КУнАП. 

5) Гйава 13-А КУнАП «Агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж 
кмоунуією»: 172-9-2 . 

Мз уійкмк ндодкмлалі, цм 
мб’єглалля агкіліпроарзвлзт ноавм-
нмоухдль в кдеат мкодкмї гйавз жа 
козрдоієк їт лайделмпрі гм псдоз 
мтмомлз жгмомв’я іпрмрлм пномпрзрь і 
нмкоацзрь дсдкрзвліпрь номвагедл-
ля в пноават ном ракі агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля жа оатулмк пном-
цдлля квайісікауії номрзноавлзт 
гіяль. Іж ндодоатмвалмгм взнйзває, 
цм мб’єкрмк лавдгдлзт ноавмнмоу-
хдль кмед взпрунарз як мпмбзпрд 
жгмомв’я мпмбз, рак і гомкагпькд жгм-
омв’я у уіймку, абм е ноавзйа і прал-
гаорз, цм жгарлі внйзлурз ла прал 
жгмомв’я кмелмгм, абм жгмомв’я лапд-
йдлля жагаймк. 

Напрунлмю номбйдкмю номва-
гедлля є вігпурліпрь пзлтомліжауії 
нмймедль КУнАП ж ілхзкз лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз, пноякмва-
лзкз ла водгуйювалля віглмпзл у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі. Цд 
номдкруєрьпя ла кмйм уфаплзків ракм-
гм номвагедлля. Нанозкйаг, нмпра-
лмвмю Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
віг 29 бдоджля 2017 омку № 348 «Дд-
які нзралля Ддоеавлмї паліраолм-
днігдкімймгіфлмї пйуебз», буйм ноз-
илярд оіхдлля ном йіквігауію галмї 
пйуебз [5]. Нармкіпрь, фзллзи КУ-
нАП кіпрзрь праррю 236 «Оогалз 
гдоеавлмї паліраолм-днігдкімймгіфлмї 
пйуебз», у жкіпрі якмї пдодг ілхмгм 
жажлафдлм, цм: «могалз гдоеавлмї 
паліраолм-днігдкімймгіфлмї пйуебз 
омжгйягаюрь пноавз ном агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж 
нмоухдлляк паліраолзт лмок (прарря 
42), а ракме ном агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля, ндодгбафдлі фапрзлмю 
н’ярмю праррі 41, праррякз 78, 80 -  
83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (кмйз 
вмлз є нмоухдллякз паліраолзт 
лмок), ра праррдю 188-11 уьмгм Кмгд-
кпу» [2]. Якцм пуб’єкракз омжгйягу 
пноав у номвагедллят в пноават ном 

лавдгдлі взцд агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля взпрунаюрь могалз 
(нмпагмві мпмбз) Міліпрдопрва мтм-
омлз жгмомв’я Укоаїлз (гайі – МОЗ) 
абм Ддоеавлмї пйуебз ж нзраль бдж-
ндфлмпрі таофмвзт номгукрів ра жатз-
пру пнмезвафів, фмку ном уд ноякм 
лд вкажалм у КУнАП? Ммейзвм рм-
ку, цм рака лдвзжлафдліпрь прає у 
лагмгі ноз нмоухдллят фзллмгм жа-
кмлмгавпрва. Ммейзвм, рмку цм жа 
ілхмю праррдю КУнАП 188-11 «Нд-
взкмлалля нмпралмв, омжнмоягедль, 
нознзпів, взплмвків, а рак пакм іл-
хзт жакмллзт взкмг нмпагмвзт мпіб 
могалів гдоеавлмї паліраолм-
днігдкімймгіфлмї пйуебз», агкіліпр-
оарзвла вігнмвігайьліпрь ряглд жа 
пмбмю лакйагдлля хроасу ла гомка-
гял віг мглмгм гм гвалагуярз лдмнм-
гаркмвувалзт кілікуків гмтмгів гом-
кагял і ла нмпагмвзт мпіб – віг хдп-
рз гм гвагуярз н’ярз лдмнмгаркмву-
валзт кілікуків гмтмгів гомкагял 
[2]. Тмбрм, лдвзкмлалля омжнмоя-
гедль лдіплуюфмгм могалу ряглд жа 
пмбмю лакйагдлля хроасу в омжкіоі 
віг 17 гм 425 гозвдль, цм є гмвмйі 
«пзквмйіфлмю» пукмю. 

З ілхмгм бмку, лмвмпрвмодла  
Науімлайьла пйуеба жгмомв’я Укоаї-
лз (гайі – НСЗУ) [6] нмжбавйдла 
бугь-якзт агкіліпроарзвлм-юозп-
гзкуіилзт нмвлмваедль, цм ракме 
нігкоінйюєрьпя вігпурліпрю вігнмвіг-
лзт нмймедль у жкіпрі гіюфмгм КУ-
нАП [2]. 

Тодрьмю номбйдкмю номвагедл-
ля в пноават ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я лакз взжлафдлм кмоунуію. 
Мз прмїкм ла нмжзуії пніввіглмхдлля 
кіе оівлдк кардоіайьлзт прарків ра 
оівлдк лдрдонзкмпрі гм кмоунуіилзт 
номявів. На пьмгмглі лд є лмвзкз 
жакйзкз ном нмпзйдлля юозгзфлмї 
вігнмвігайьлмпрі кдгзфлзт ноауівлз-
ків. Айд е взкагаюфз віг кдгзфлзт 
ноауівлзків (лапакндодг, йікаоів) 
нмпзйдлу вігнмвігайьліпрь ра омжукі-
юфз впю пкйагліпрь їтльмгм сату, 
пкйаглм пніввіглдпрз уд іж нмрмфлзк 
оівлдк їтльмгм гомхмвмгм жабджнд-
фдлля. 
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М. В. Снівак пйухлм вігкіфає, цм 
жа оджуйьраракз гомкагпькмї гуккз, 
пдодг нозфзл кмоунуіилзт номявів у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я кмела лажва-
рз: лдуійьмвд взкмозпралля бюгедр-
лзт кмхрів і лзжькзи оівдль вігнмві-
гайьлмпрі жа ую гоуну ноавмнмоу-
хдль [7, п. 59]. Опралля ж нозфзл  
бджнмпдодгльм нмв’яжала іж дсдкрзв-
ліпрю номвагедлля в ракзт кардгмоі-
ят пноав ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля. 

Чдрвдормю номбйдкмю номва-
гедлля в пноават ном агкіліпроарзв-
лі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я є пкйагла і жапраоійа смока 
имгм одайіжауії. Пдодтіг ла дйдкромл-
лд уоягувалля кає вкйюфарз лд йзхд 
жабджндфдлля сулкуімлувалля баж 
галзт, а и првмодлля кдталіжків гйя 
взпмкмдсдкрзвлмгм ра лзжькмвзроар-
лмгм номвагедлля у оіжлзт кардгмоі-
ят пноав. Агкіліпроарзвлм-гдйікрлд 
номвагедлля лд є взкйюфдлляк, а 
мред кає бурз мнрзкіжмвалзк у бік 
пномцдлля имгм одайіжауії йігзоую-
фзкз пуб’єкракз у вігнмвіглзт кард-
гмоіят пноав. Позкіомк нмгалля гм-
кажів (прарря 251 КУнАП) [2] абм 
жайуфдлля пвігків (прарря 272 КУ-
нАП) [2] у пноаві, в якіи кмед бурз 
лакйагдлм хроас в омжкіоі 17 гоз-
вдль взгйягає якцм лд пкіхлзк, рм 
гзвлзк. 

Такзк фзлмк, кз кмедкм кмлпра-
руварз цм нмрмфлзкз номбйдкакз 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я є лапрунлі: 1) лдгм-
пкмлайд омжкіцдлля лмок ном вігнм-
віглі кардгмоії ноавмнмоухдль у жкіп-
рі КУнАП; 2) лдвзжлафдліпрь кмйа 
пуб’єкрів – уфаплзків ракмгм номва-
гедлля; 3) взпмкі кмоунуіилі озжзкз; 
4) лдгмпкмлайзи айгмозрк одайіжауії 
номвагедлля. 

Пдодтмгяфз гм номглмжмвалзт нд-
опндкрзв номвагедлля в пноават ном 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я, жауваезкм, 
цм жа мплмву номнмлуєрьпя вжярз 
дкмлмкіфлі гмпйігедлля ра дкпроанм-
йююфз їт у гмпйігеувалу нймцзлу. 
Так, Яодлкм А.В. вігкіфає, цм якіпрь 

номглмжу взжлафаєрьпя, гмймвлзк фз-
лмк рзк, лапкійькз гйзбмкм і кмкнйд-
кплм номвдгдлі алайіж і муілка 
кмл’юлкруоз. Помглмжувалля жгіип-
люєрьпя жажвзфаи гвмка мплмвлзкз 
нігтмгакз – взкмозпрмвуюфз кійькіп-
лі сакрмолі ра родлгмві кдрмгз.     
Факрмолі кдрмгз номглмжувалля 
кмл’юлкруоз жаплмвалі ла взвфдллі 
мкодкзт фзллзків, які ла лдї внйзва-
юрь. Цд фзллзкз – дкмлмкіфлі, гдкм-
гоасіфлі, пмуіайьлм-нмйірзфлі, нозом-
глі ра ілхі. Поз взкмозпраллі сакрм-
олзт кдрмгів номглмжувалля 
кмл’юлкруоз пнмфарку взвфаєрьпя 
внйзв оіжлзт фзллзків ла мкодкі имгм 
дйдкдлрз, нмрік вігбзоаюрьпя лаи-
бійьх жлафзкі ж лзт (які каюрь лаи-
бійьхзи внйзв). Тодлгмві кдрмгз 
номглмжувалля кмл’юлкруоз, жаплмва-
лі ла нмхзодллі, взявйдлмї в номудпі 
номвдгдлмї муілкз, кмл’юлк-руолмї 
рдлгдлуії ла каибурліи ндоімг. Поз 
уьмку жлдваеаюрь взнагкмвзкз фзл-
лзкакз внйзву ла ую рдлгдлуію [8, 
п.12]. На нігправі алайіжу нубйікауіи у 
ЗМІ, пралу одайіжауії одсмокз лауім-
лайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, 
дкмлмкіфлзт, нмйірзфлзт ра жакмлмга-
вфзт фзллзків, кз вваеаєкм лаибійьх 
ндопндкрзвлзкз роз ваоіалрз омжвзр-
ку нмгіи у гмпйігеуваліи псдоі. 

Пм-ндохд, кмкнйдкплд млмвйдлля 
гіюфмгм КУнАП іж нозвдгдлляк имгм 
у вігнмвігліпрь гм пуфаплзт одайіи ра 
нозилярзт лмокарзвлм-ноавзт акрів 
(жа нозкйагмк Ларвіипькмї Рдпнубйі-
кз) абм нозилярря Вдотмвлмю оагмю 
Укоаїлз омжомбйдлмгм ла имгм мплмві 
якіплм лмвмгм кмгзсікмвалмгм ноавм-
вмгм акру (як у Епрмлпькіи Рдпнубйі-
уі); 

Пм-гоугд, ндодмоієлрувалля кд-
гзфлмї одсмокз у бік првмодлля кйа-
пзфлмї кмгдйі, жаплмвалмї ла нозлуз-
ні жагайьлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм 
кдгзфлмгм проатувалля іж мнрзкіжа-
уією пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедль 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Як лапйі-
гмк, уд внйзлд ла пкйаг і праруп йі-
гзоуюфзт пуб’єкрів ра уфаплзків гмп-
йігеувалмгм взгу номвагедлля; 

Пм-родрє, пномцдлля номудгуоз 
номвагедлля. Офдвзгла лдвігнмвіг-



Провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері . . . 
 

 

           111  

ліпрь ра упкйаглдліпрь фзллмгм айгм-
озрку одайіжауії номвагедлля у ра-
кзт пноават лд гмжвмйяє вдпрз кмву 
ном имгм дсдкрзвліпрь. Нармкіпрь, 
нмхзодлля ігди дйдкромллмгм уоягу-
валля, жмкодка, «Е-кдгзузлз» у 
нймцзлу агкіліпроарзвлм-гдйікрлзт 
віглмпзл, гмжвмйзрь пуррєвм пномпрз-
рз одайіжауію номвагедлля в пноават 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Взплмвкз. З уоатувалляк взкйа-
гдлмгм кмела вдпрз кмву ном рд, цм 
у ндодваеліи бійьхмпрі, номвагедлля 
в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
лд кмед вваеарзпя дсдкрзвлзк іл-
проукдлрмк жанмбігалля ра номрзгії 

номрзноавлзк гіялляк. Сзруауія 
упкйаглюєрьпя лаявліпрю лзжкз ном-
бйдк, цм у пвмїи пукунлмпрі првмою-
юрь нмруелу гдпрабійіжуюфу пзпрдку 
цмгм жапрмпувалля жатмгів агкіліпр-
оарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа вфзлдл-
ля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдль 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. У пвмю 
фдогу, нмйінхдлля пзруауії вбафаєрь-
пя кмейзвзк фдодж хзомкд жайуфдл-
ля жаоубіелзт сатівуів ра дкпндорів 
у псдоі нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
псдомю мтмомлмю жгмомв’я, цм гм-
жвмйзрь у ндопндкрзві внмоягкуварз 
гдйікрлі кдгзфлі ноавмвіглмпзлз ра 
номвагедлля у пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля жмкодка. 
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Лмгвзлдлкм Б. О. Помвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдл-
ля у псдоі мтмомлз жгмомв’я: нмрмфлі номбйдкз і номглмжмвалі ндопндкрзвз 

Сраррю нозпвяфдлм номбйдкі угмпкмлайдлля номвагедлля в пноават ном агкілі-
проарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Обґоулрмвала нмродба урмф-
лдлля ндодйіку номрзноавлзт гіяль ра пномцдлля номудгуоз нозряглдлля гм агкілі-
проарзвлмї вігнмвігайьлмпрі. Зомбйдлм взплмвмк ном вжаєкмжв’яжмк кіе дсдкрзвліпрю 
одсмокз лауімлайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра номвагедлляк в пноа-
ват ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Взмкодкйдлм 
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номбйдкз, цм нозракаллі номвагедллю в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоу-
хдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Кйюфмві пймва: пзпрдка мтмомлз жгмомв’я, одсмокувалля, псдоа мтмомлз жгм-
омв’я, номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, угмпкмлайдлля, 
агкіліпроарзвла вігнмвігайьліпрь. 

 
 
Лмгвзлдлкм Б. А. Помзжвмгпрвм нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоу-

хдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя: рдкуцзд номбйдкы з номглмжзоудкыд ндопндк-
рзвы 

Срарья нмпвяцдла номбйдкд пмвдохдлпрвмвалзя номзжвмгпрва нм гдйак мб аг-
кзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. Обмплмвала лдмбтмгз-
кмпрь урмфлдлзя ндодфля номрзвмноавлыт гдялзи з уномцдлзя номудгуоы нозвйд-
фдлзя к агкзлзпроарзвлми мрвдрпрвдллмпрз. Сгдйал вывмг м вжазкмпвяжз кдегу 
эссдкрзвлмпрью одсмокы лаузмлайьлми пзпрдкы жгоавммтоалдлзя в Укоазлд з 
номзжвмгпрвмк нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммт-
оалдлзя. Выгдйдлы номбйдкы, нозпуцзд номзжвмгпрву нм гдйак мб агкзлзпроарзв-
лыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. 

Кйюфдвыд пймва: пзпрдка жгоавммтоалдлзя, одсмокзомвалзд, псдоа жгоавммт-
оалдлзя, номзжвмгпрвм нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят, упмвдо-
хдлпрвмвалзд, агкзлзпроарзвлая мрвдрпрвдллмпрь. 

 
 
Lohvynenko B. Proceedings on administrative offenses in the healthcare sphere: 

current problems and forecasted prospects 
The article is devoted to the problem of improving the proceedings in cases of 

administrative violations in the healthcare sphere. Is substantiated the necessity to 
specify the list of unlawful acts and to simplify the procedure of bringing to 
administrative responsibility. A conclusion is drawn about the relationship between the 
effectiveness of the national health care system reform in Ukraine and the proceedings on 
administrative offenses in the healthcare sphere. The problems, which are inherent in the 
case on administrative violations in the sphere of health care, are singled out. They are: 1) 
imperfect placement of norms on the relevant categories of offenses in the content of 
Code of Ukraine on Administrative Violations (CUAV); 2) uncertainty of the range of 
subjects – participants in such proceedings; 3) high corruption risks; 4) imperfect 
algorithm for the implementation of the proceedings. 

Key words: healthcare system, reform, healthcare sphere, administrative proceedings, 
improvement, administrative responsibility. 


