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Окремі особливості процесуального
статусу учасників провадження в
справах про адміністративні
правопорушення у сфері охорони
здоров’я
Заномвагедлля в Укоаїлі лмвмї
кмгдйі сілалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я нмв’яжалд лд йзхд жі жкілмы наоагзгкз мбпягу і гедодй сілалпувалля лауімлайщлмї мтмомлмжгмомвфмї пзпрдкз. Вігнмвіглі могаліжауіилм-ноавмві лмвауії каырщ бурз
нігкоінйдлі
жатмгакз нубйіфлмгм
внйзву, жмкодка и гдоеавлмгм нозкупу. Цд, лапакндодг, прмпуєрщпя взнагків вфзлдлля номрзноавлзт гіялщ,
кмйз водгуйщмвалі ноавмвзкз лмокакз пупнійщлі віглмпзлз нмродбуырщ
дсдкрзвлмгм жатзпру. Такзк фзлмк,
дсдкрзвліпрщ нубйіфлмгм уноавйілля
псдомы мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз
кає жабджндфуварзпщ, пдодг ілхмгм, и
лайделм сулкуімлуыфмы пзпрдкмы
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа
ноавмнмоухдлля, цм взлзкаырщ у
уіи уаозлі.
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Нагагаєкм, цм мплмвлзк жакмлмгавфзк акрмк ном агкіліпроарзвлу
вігнмвігайщліпрщ в Укоаїлі є Кмгдкп
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
(гайі – КУнАП), якзи ж мгйягу ла
имгм сулгакдлрайщлд жлафдлля ра
«нмваелзи»
гйя
лмокарзвлмноавмвмгм акру вік пкйаглм вваеарз
дсдкрзвлзк жапмбмк ноавмвмгм одгуйывалля в пуфаплзт укмват. Млмезлліпрщ номбйдклзт нзралщ, цм
пуномвмгеує номвагедлля у пноават
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
пщмгмглі нмродбує кмкнйдкплмгм взоіхдлля. Вмглмфап, гм кмкдлру нозилярря лмвмгм кмгзсікмвалмгм акру
абм пзпрдклмгм млмвйдлля фзллмгм
КУнАП лдмбтіглм жваеарз ла мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля номвагедлля у мкодкзт псдоат. У ндоху
фдогу уд лдмбтіглм гйя лайделмгм
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жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз,
як лаивзцмї пмуіайщлмї уіллмпрі, номгмймхдлмї Кмлпрзрууієы Укоаїлз.
Пм-гоугд, гйя гмпяглдлля жавгалщ
номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, якзкз взжлафдлі: пвмєфаплд, впдбіфлд, нмвлд і
мб’єкрзвлд
ж’япувалля
мбправзл
кмелмї пноавз, взоіхдлля її в рмфліи
вігнмвіглмпрі ж жакмлмк, жабджндфдлля взкмлалля взлдпдлмї нмпралмвз, а ракме взявйдлля нозфзл ра
укмв, цм пнозяырщ вфзлдллы агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ, жанмбігалля ноавмнмоухдлляк, взтмвалля
гомкагял у гупі гмгдоеалля жакмлів,
жкіулдлля жакмллмпрі (прарря 245
КУнАП) [1].
На ущмку ракме лагмймхує
В. В. Іцдлкм, вігкіфаыфз, цм номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля водгуйщмвалд
ндодваелм Кмгдкпмк Укоаїлз ном
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля
1984 о., якзи є гуед жапраоійзк, а
рмку нмродбує влдпдлля нмпріилзт
жкіл ра гмнмвлдлщ, гмкз лд бугд нозилярм кмлуднруайщлм лмвзи Кмгдкп
Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі номпрункз [2, п. 63].
Пдодоатмвалд взцд прмпуєрщпя і
номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, якд нмояг іж жагайщлзк айгмозркмк одайіжауії кає
лзжку вйапрзвзт имку мпмбйзвмпрди.
Окодкі апндкрз угмпкмлайдлля
ілпрзруру агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі у псдоі мтмомлз жгмомв’я в
Укоаїлз взвфайз ракі сатівуі у гайужі ноава, як: І. О. Буояк, В. О. Гайаи, З. С. Гйагул, О. С. Дмудлкм,
С. В. Клзх, В. М. Пахкмв, І. Я. Сдлыра, М. В. Снівак, В. Ю. Срдудлкм,
С. Г. Срдудлкм,
О. Г. Сродйщфдлкм,
М. М. Тзцдлкм, ра багарм ілхзт.
Ражмк іж рзк, лаявліпрщ номбйдклзт нзралщ у фзллмку КУнАП, цм
прмпуырщпя мнрзкіжауії йігзоуыфзт
пуб’єкрів номвагедлля в пноават ном
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я мбукмвйыє
нмродбу у нмгайщхзт лаукмвзт нмхукат, пноякмвалзт ла нігвзцдлля

дсдкрзвлмпрі номвагедлля у ракзт
пноават.
Мдрмы праррі є омжкозрря мкодкзт мпмбйзвмпрди номудпуайщлмгм
прарупу уфаплзків номвагедлля в
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я
ра взжлафдлля ндопндкрзв имгм угмпкмлайдлля.
Осіуіила ілсмокауія Ддоеавлмї
пйуебз прарзпрзкз Укоаїлз жа 2018
оік цмгм кійщкмпрі пноав, які жлатмгзйзпщ у номвагедллі, ра мпіб, нозряглурзт гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі (жа мкодкзкз праррякз
КУнАП, цм прмпуырщпя псдоз мтмомлз жгмомв’я) пвігфзрщ, цм кійщкіпрщ
пноав, які лагіихйз жа жвірлзи ндоімг
ра кійщкіпрщ лакйагдлзт агкіліпроарзвлзт пряглдлщ абм жатмгів внйзву,
цм жапрмпмвуырщпя гм лднмвлмйірліт
іпрмрлм оіжлярщпя. Нанозкйаг, жа
праррды 44 КУнАП, кійщкіпрщ пноав,
які лагіихйз гйя омжгйягу пралмвзрщ
8757, кійщкіпрщ мпіб, цмгм якзт омжгйялурм пноавз – 7848, а нмпралмв ном
лакйагдлля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ йзхд 5014 [3].
За ілхзкз праррякз КУнАП, які
кмела віглдпрз гм псдоз мтмомлз
жгмомв’я пзруауія багарм в фмку є
нмгіблмы гм мнзпалмї взцд, цм пвігфзрщ ном лдгмпрарлы дсдкрзвліпрщ як
кардоіайщлзт, рак і номудпуайщлзт
агкіліпроарзвлм-гдйікрлзт
лмок.
Наеайщ, у фзллмку КУнАП ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я лд
взлдпдлі гм мкодкмї гйавз, а вкйыфдлі гм гйавз 5 «Агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі мтмомлз ноауі і
жгмомв’я лапдйдлля». У пвмы фдогу,
мкодкі пкйагз агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз жгмомв’я
омжкіцдлі в ілхзт гйават КУнАП,
нозкіомк 172-9-2 «Пмоухдлля жакмлмгавпрва у псдоі муілкз внйзву ла
гмвкіййя» у гйаві 13-А КУнАП «Агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,
нмв’яжалі ж кмоунуієы». З мглмгм бмку уд уійкмк ймгіфлм, ж ілхмгм – впі
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,
гмрзфлі гм псдоз мтмомлз жгмомв’я
кайз б бурз мб’єглалі у пакмпріиліи
гйаві КУнАП ж мгйягу ла ваейзвіпрщ
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жгмомв’я кмелмї мпмбз ра уієї псдоз
жагаймк [1].
Нд бдоуфі гм увагз могалз (нмпагмвзт мпіб), які унмвлмваедлі омжгйягарз пноавз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, рмбрм, йігзоуыфзт пуб’єкрів
ракмгм номвагедлля, номнмлуєкм
ндодирз гм взпвірйдлля бджнмпдодгліт уфаплзків, які нозикаырщ уфапрщ
у номвагедллі в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля.
Нагагаєкм, цм мпмбз, які бдоурщ
уфапрщ у номвагедллі в пноаві ном
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля ра
їт ноава і мбмв’яжкз в жв’яжку іж уфапры у ракмку номвагедллі, жакоінйдлі
гйавмы 21 КУнАП [1].
Цы е гукку омжгійяє Сайкалмва О. Ю., яка вігкіфає, цм нмлярря
«пуб’єкру номвагедлля» є хзохзк
жа нмлярря «уфаплзків номвагедлля»,
омжукіыфз ніг уфаплзкакз номвагедлщ у пноават ном гмпнмгаопщкі
ноавмнмоухдлля взжлафдлзт гйавмы
21 КУнАП мпіб, які бдоурщ уфапрщ у
номвагедллі, а ніг пуб’єкракз – мпіб,
які бдоурщ уфапрщ у номвагедллі, і
йігзоуыфзт пуб’єкрів (могалз ра нмпагмві мпмбз, унмвлмваедлі омжгйягарз пноавз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля (омжгій ІІІ КУнАП)) [4,
п. 148].
В. Б. Авдо’ялмв у ущмку апндкрі
пйухлм вігкіфав, цм мглзк іж нігвзгів ноавмвмгм прарупу є агкіліпроарзвлм-номудпуайщлзи праруп мпмбз.
Вігнмвіглзи праруп пралмвзрщ пукунліпрщ взжлафдлзт агкіліпроарзвлм-номудпуайщлзкз лмокакз ноав
гомкагял як лмпіїв пуб’єкрзвлзт
ноав ра мбмв’яжків цмгм уфапрі в
агкіліпроарзвлм-номудпуайщліи гіяйщлмпрі (хзомкд омжукілля), а в
гоугмку – явйяє пукунліпрщ упіт
жакоінйдлзт
в агкіліпроарзвлмномудпуайщлзт лмокат ноавмвзт
жапмбів, якзкз взжлафдлм пралмвзцд
гомкагялзла в агкіліпроарзвлмку
номудпі [5, п. 495].
Нзефд жаномнмлмвалм бджнмпдодгліи омжгйяг мпмбйзвмпрди номудпуайщлмгм прарупу кмелмгм уфаплзка
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
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оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я.
Опмба, яка нозрягаєрьпя гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайьлмпрі
(прарря 268 КУнАП). Взтмгяфз іж
ыозгзфлмгм алайіжу пкйагів агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, пуб’єкр вфзлдлля
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у
псдоі мтмомлз жгмомв’я кмед бурз як
жагайщлзк рак і пндуіайщлзк. Опмба,
яка нозрягаєрщпя гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі кає ноавм: жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз, гаварз
нмяплдлля, нмгаварз гмкажз, жаявйярз кймнмралля; ноз омжгйягі пноавз
кмозпруварзпя ыозгзфлмы гмнмкмгмы агвмкара, ілхмгм сатівуя у гайужі
ноава, якзи жа жакмлмк кає ноавм ла
лагалля ноавмвмї гмнмкмгз мпмбзпрм
фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз,
взпрунарз оіглмы кмвмы і кмозпруварзпя нмпйугакз ндодкйагафа, якцм
лд вмймгіє кмвмы, якмы вдгдрщпя
номвагедлля; мпкаоезрз нмпралмву
нм пноаві. Сноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля омжгйягаєрщпя в
нозпурлмпрі мпмбз, яка нозрягаєрщпя
гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.
Піг фап вігпурлмпрі уієї мпмбз пноаву
кмед бурз омжгйялурм йзхд у взнагкат, кмйз є галі ном пвмєфаплд її пнмвіцдлля ном кіпуд і фап омжгйягу
пноавз і якцм віг лдї лд лагіихйм
кймнмралля ном вігкйагдлля омжгйягу пноавз.
Якцм іж жагайщлзк пуб’єкрмк впд
уійкмк жомжукійм (лзк є сіжзфла
мпугла мпмба, яка гмпягйа ла кмкдлр
вфзлдлля агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля 16 оіфлмгм віку), рм пндуіайщлзи пуб’єкр вігнмвігайщлмпрі жа
ракі ноавмнмоухдлля кає лзжку мпмбйзвмпрди. Змкодка, лзк кмеурщ взпрунарз кдгзфлі ноауівлзкз ра нмпагмві (пйуебмві мпмбз) у уіи псдоі, цм
нмродбує бійщх гдрайщлмгм омжгйягу.
Змкодка, праррды 14 «Вігнмвігайщліпрщ нмпагмвзт мпіб» КУнАП лд взжлафдлм трм пакд є нмпагмвмы мпмбмы, лагмймхуєрщпя йзхд ла рмку,
цм вмлз (нмпагмві мпмбз) лдпурщ агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,
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жв’яжалі ж лдгмгдоеалляк упралмвйдлзт ноавзй у псдоі мтмомлз нмоягку
уноавйілля, гдоеавлмгм і гомкагпщкмгм нмоягку, нозомгз, жгмомв’я лапдйдлля ра ілхзт ноавзй, жабджндфдлля взкмлалля якзт втмгзрщ гм їт
пйуебмвзт мбмв’яжків [1]. Щмгм мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт і саокаудврзфлзт ноауівлзків, С. В. Клзх пйухлм
вігкіфає, цм пноавз, гд пуб’єкракз
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі взпрунаырщ кдгзфлі ра саокаудврзфлі
ноауівлзкз, кмела віглдпрз гм кардгмоії нігвзцдлмї пкйаглмпрі, цм нмяплыєрщпя лдмбтігліпры жапрмпувалля
пндуіайщлзт жлалщ ра лаявліпры праймї пзпрдкз «кмонмоарзвлмї дрзкз» у
лдгарзвлмку апндкрі, гд мпралля нмйягає у жакозрмпрі ра нмкозррі номсдпіилзт ноавмнмоухдлщ пакзкз
кдгзфлзкз ноауівлзкакз [6, п. 47].
Пмрдонійзи
(прарря
269
КУнАП). Пмрдонійзк є мпмба, якіи
агкіліпроарзвлзк ноавмнмоухдлляк
жанмгіялм кмоайщлу, сіжзфлу абм
каилмву хкмгу. Пмрдонійзи кає ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз, жаявйярз кймнмралля, ноз омжгйягі пноавз кмозпруварзпя ноавмвмы
гмнмкмгмы агвмкара, ілхмгм сатівуя
у гайужі ноава, якзи жа жакмлмк кає
ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз
мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз, мпкаоеуварз нмпралмву нм
пноаві ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля. Пмрдоніймгм кмед бурз
мнзралм як пвігка вігнмвіглм гм праррі 272 КУнАП. Воатмвуыфз ндодваелм смокайщлзи таоакрдо агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз жгмомв’я, нмрдонійа мпмба кмед
бурз вігпурля вжагайі, абм лды бугд
взжлаварзпя кмлкодрлзи пуб’єкр, цм
жажлав лдгарзвлмгм внйзву номрзноавлмгм гіялля, абм фапрзла лапдйдлля
(ланозкйаг у взнагкат нмоухдлля
паліраолзт лмок). О. І. Опрандлкм
пйухлм нігкодпйыє, цм бдж гдрайщлмгм алайіжу нмвдгілкз нмрдоніймгм
гмпзрщ пкйаглм взжлафзрз, фмку лапрає лдмглакмвзи оджуйщрар віг ноакрзфлм мглакмвзт нмпягалщ ж бмку
мглзт і рзт пакзт мпіб. Ндгмпрарлє

жлалля ном нмрдоніймгм првмоыє роуглмці у взжлафдллі пупнійщлмї лдбджндкз ра хкмгз віг гіи нмоухлзка і
номвдгдлля ла уіи мплмві ілгзвігуайщлзт фз кмйдкрзвлзт номсійакрзфлзт жатмгів [7, п. 171].
Закмллі нодгправлзкз ра нодгправлзкз (прарря 270 КУнАП). Ілрдодпз мпмбз, яка нозрягаєрщпя гм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, і
нмрдоніймгм, які є лднмвлмйірлікз абм
мпмбакз, цм фдодж пвмї сіжзфлі абм
нпзтіфлі вагз лд кмеурщ пакі жгіиплыварз пвмї ноава у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, каырщ ноавм нодгправйярз їт жакмллі
нодгправлзкз (барщкз, упзлмвзрдйі,
мнікулз, нікйувайщлзкз). Ілрдодпз
нмрдоніймгм
кмед
нодгправйярз
нодгправлзк – агвмкар, ілхзи сатівдущ у гайужі ноава, якзи жа жакмлмк
кає ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк
ыозгзфлмї мпмбз. Закмллі нодгправлзкз ра нодгправлзкз каырщ ноавм
жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз;
жаявйярз кймнмралля; віг ікдлі мпмбз,
ілрдодпз якмї вмлз нодгправйяырщ,
нозлмпзрз пкаогз ла оіхдлля могалу
(нмпагмвмї мпмбз), якзи омжгйягає
пноаву. Пмвлмваедлля агвмкара як
нодгправлзка нмрдоніймгм нмпвігфуырщпя гмкукдлракз, жажлафдлзкз у 2
праррі 271 КУнАП (гмвіодліпрщ ла
вдгдлля пноавз, нмпвігфдла лмраоіупмк абм нмпагмвмы мпмбмы, якіи вігнмвіглм гм жакмлу лагалм ноавм нмпвігфуварз гмвіодлмпрі, абм могдо фз
гмоуфдлля могалу (упралмвз), унмвлмваедлмгм жакмлмк ла лагалля бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкмгз, абм гмгмвіо ном лагалля ноавмвмї гмнмкмгз.
Дм могдоа мбмв’яжкмвм гмгаєрщпя взряг ж гмгмвмоу, в якмку жажлафаырщпя
нмвлмваедлля агвмкара абм мбкдедлля имгм ноав ла вфзлдлля мкодкзт гіи як жатзплзка, жапвігфдлзи
нігнзпакз прмоіл) [1]. В пноават ном
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я жакмллі нодгправлзкз лд каырщ іпрмрлзт мпмбйзвмпрди нмоівлялм гм жагайщлмї номудгуоз ракмгм номвагедлля. Врік ваорм
жваеарз ла квайісікауіы ра пндуіайі-
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жауіы агвмкара жа ланояккмк «Мдгзфлд ноавм», в тмгі жгіиплдлля номвагедлля у ракзт кардгмоіят пноав.
Затзплзк (прарря 271 КУнАП).
У омжгйягі пноавз ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля кмеурщ боарз
уфапрщ агвмкар, ілхзи сатівдущ у
гайужі ноава, якзи жа жакмлмк кає
ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз
мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз. Ці мпмбз каырщ ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз; жаявйярз кймнмралля; жа гмоуфдлляк
мпмбз, яка имгм жаномпзйа, віг її ікдлі
нмгаварз пкаогз ла оіхдлля могалу
(нмпагмвмї мпмбз), якзи омжгйягає
пноаву, а ракме каырщ ілхі ноава,
ндодгбафдлі жакмлакз Укоаїлз. Як
жажлафаймпя взцд нм рдкпру, нмвлмваедлля агвмкара ла уфапрщ у омжгйягі пноавз каырщ бурз нігрвдогедлі
вігнмвіглмы гмкукдлрауієы.
Зауваезкм, цм нігрвдогедлля
нмвлмваедлщ гйя ілхмгм сатівуя у
гайужі ноава як уфаплзка номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля гмпі лд жлаихйм
кмкнйдкплмгм взоіхдлля у лауімлайщлмку агкіліпроарзвлм-гдйікрлмку
жакмлмгавпрві. Як вігкіфає В. В. Іглардлкм, ноакрзка прмпмвлм нзралля
ном нігрвдогедлля нмвлм-ваедлщ гйя
ілхмгм сатівуя у гайужі ноава є гмпрарлщм оіжлмы. Ддякі пуггі номпярщ
лагарз лмраоіайщлм нмпвігфдлу кмніы
гзнймка ном взцу ыозгзфлу мпвіру,
гдякі
лайделзк нігрвдогедлляк
вваеаырщ нодг’явйдлля нмпвігфдлля
фз лакажу рієї фз ілхмї ыозгзфлмї
кмкналії, кмніы гмгмвмоу ном лагалля ноавмвмї гмнмкмгз, кмніы лмраоіайщлм нмпвігфдлмї гмвіодлмпрі [8].
Свігмк (прарря 272 КУнАП).
Згіглм іж КУнАП, як пвігмк у пноаві
ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля
кмед бурз взкйзкала кмела мпмба,
ном яку є галі, цм їи вігмкі якілдбугщ мбправзлз, цм нігйягаырщ
упралмвйдллы нм галіи пноаві. На
взкйзк могалу (нмпагмвмї мпмбз), у
номвагедллі якмгм ндодбуває пноава,
пвігмк жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя в жажлафдлзи фап, гарз ноавгзві нмяплдлля, нмвігмкзрз впд вігмкд имку
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нм пноаві і вігнмвіпрз ла нмправйдлі
жанзралля. В пвмы фдогу, взкозвафдк
є пвігкмк у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж
кмоунуієы. Взкозваф кає ноавм ла
жбдодедлля кмлсігдлуіилмпрі ілсмокауії прмпмвлм лщмгм ніг фап гафі нмяплдлщ нм пноаві [к].
Наеайщ, у фзллмку КУнАП лд
вігмбоаедлм пндузсікз уфапрі кдгзфлзт ноауівлзків в якмпрі пвігків у
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. Вмглмфап, жгіглм ж н. 4)
фапрзлз 2 праррі 65 «Свігмк» Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз, лд кмеурщ бурз гмнзралі як
пвігкз кдгзфлі ноауівлзкз ра ілхі
мпмбз, якзк у жв’яжку ж взкмлалляк
номсдпіилзт
абм
пйуебмвзт
мбмв’яжків прайм вігмкм ном твмомбу,
кдгзфлд мбпрдедлля, мгйяг ра їт оджуйщрарз, ілрзклу і пікдилу прмомлз
езрря мпмбз - ном вігмкмпрі, які пралмвйярщ йікаопщку раєклзуы [9].
Екпндор (прарря 273 КУнАП).
Екпндор нозжлафаєрщпя могалмк (нмпагмвмы мпмбмы), у номвагедллі якмгм ндодбуває пноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, у оажі кмйз
взлзкає нмродба в пндуіайщлзт жлаллят, у рмку фзпйі гйя взжлафдлля
омжкіоу каилмвмї хкмгз, жанмгіялмї
агкіліпроарзвлзк ноавмнмоухдлляк,
а ракме пукз гомхди, мгдоеалзт
влапйігмк вфзлдлля агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля, які нігйягарзкурщ
кмлсіпкауії.
Екпндор
жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя ла взкйзк могалу
(нмпагмвмї
мпмбз)
і
гарз
мб’єкрзвлзи взплмвмк у нмправйдлзт
ндодг лзк нзраллят. Екпндор кає
ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз
пноавз, цм прмпуырщпя нодгкдра дкпндорзжз, жаявйярз кймнмралля ном
лагалля имку гмгаркмвзт кардоіайів,
лдмбтіглзт гйя гафі взплмвку; ж гмжвмйу могалу (нмпагмвмї мпмбз), в
номвагедллі якмгм ндодбуває пноава
ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, правзрз мпмбі, яка нозрягаєрщпя
гм вігнмвігайщлмпрі, нмрдоніймку,
пвігкак жанзралля, цм прмпуырщпя
нодгкдра дкпндорзжз; бурз нозпурлік
ноз омжгйягі пноавз [1]. Ваорм нмгм-

Окремі особливості процесуального статусу учасників провадження в . . .
гзрзпщ іж гуккмы О. П. Угомвдущкмгм
ра О. О. Свігдопщкмгм, цм гйя упулдлля номудпуайщлмї номгайзлз в
КУнАП цмгм номвагедлля в пноават
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
лдмбтіглм жакмлмгавфм жакоінзрз
ноавм могалу (нмпагмвмї мпмбз), унмвлмваедлмгм омжгйягарз пноаву ном
агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля,
взоіхуварз нзралля ном нозжлафдлля пугмвмї дкпндорзжз ла пвіи омжпуг,
кдоуыфзпщ ілрдодпакз пвмєфаплмгм,
упдбіфлмгм, нмвлмгм ра мб’єкрзвлмгм
омжгйягу впіт мбправзл у пноаві ном
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля и
взжлафдлля іпрзлз [10]. Як взнйзває
іж алайіжу фзллмгм КУнАП, ноавмвзи
праруп дкпндора як уфаплзка номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля взкагає урмфлдлля, угмпкмлайдлля і лайделмгм жакоінйдлля, жмкодка, у фапрзлі взкмг гм
взплмвку дкпндора в ракзт пноават.
Пдодкйагаф (прарря 274 КУнАП). Вігнмвіглм гм КУнАП, ндодкйагаф нозжлафаєрщпя могалмк (нмпагмвмы мпмбмы), у номвагедллі якмгм
ндодбуває пноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля. Пдодкйагаф жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя ла взкйзк могалу (нмпагмвмї мпмбз) і жомбзрз нмвлм
и рмфлм гмоуфдлзи имку ндодкйаг
[1]. Як ноавзйм, уфапрщ ндодкйагафа у
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля лд кає взоаедлмї пндуз-

сікз, номрд ноз жайуфдллі ндодкйагафа гм уфапрі у пноаві, йігзоуыфмку
пуб’єкрмві гмуійщлм воатуварз прунілщ лайделмгм вмймгілля пндуіайщлмы (кдгзфлмы, саокаудврзфлмы)
рдокілмймгієы, цм кмед карз жлафдлля ноз омжгйягі і взоіхдллі пноавз.
Такзк фзлмк, омжгйялувхз номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я кз кмедкм кмлпраруварз сакр лдгмпрарлщмгм лмокарзвлмноавмвмгм жакоінйдлля номудпуайщлмгм прарупу мкодкзт уфаплзків ракмгм
номвагедлля, цм ндвлмы кіомы нмгіохує прал дсдкрзвлмпрі ілпрзруру
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі у
уіймку. Пмкоацдлля нмрмфлмї пзруауії вбафаєрщпя кмейзвзк ла лмокарзвлмку оівлі жа оатулмк нозилярря
жкіл і гмнмвлдлщ гм фзллмгм КУнАП
цмгм урмфлдлля ноав, мбмв’яжків,
нігправ, гмкукдлрауії гйя уфапрі
мкодкзт уфаплзків у номвагедллі в
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. Влдпдлля вігнмвіглзт
жкіл гмжвмйзрщ кмлкодрзжуварз пндузсіку
номудпуайщлзт
ноав
і
мбмв’яжків уфаплзків агкіліпроарзвлм-гдйікрлмгм номвагедлля у уіймку
ра гмжвмйзрщ бійщх дсдкрзвлм жгіиплыварз омжгйяг і взоіхдлля пноав
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
у псдоі мтмомлз жгмомв’я жмкодка.
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Кйыфмві пймва: номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля,
агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ, уфаплзкз номвагедлля, номудпуайщлзи праруп,
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля.
Лмгвзлдлкм Б. А. Оргдйщлшд мпмбдллмпрз номудппуайщлмгм прарупа уфапрлзкмв номзжвмгпрва нм гдйак мб агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя
Срарщя нмпвяцдла номбйдкд пмвдохдлпрвмвалзя номзжвмгпрва нм гдйак мб агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. Оркдфдла лдмбтмгзкмпрщ пмвдохдлпрвмвалзя номудппуайщлмгм прарупа уфапрлзкмв номзжвмгпрва нм гдйак мб агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. Сгдйал вшвмг
мб мрпурпрвзз лмокарзвлм мнодгдйдллшт мпмбдллмпрди номзжвмгпрва нм гдйак мб
агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. Онодгдйдлш ндопндкрзвш пмвдохдлпрвмвалзя номудппуайщлмгм прарупа уфапрлзкмв в ракзт гдйат.
Кйыфдвшд пймва: номзжвмгпрвм нм гдйак мб агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят, агкзлзпроарзвлая мрвдрпрвдллмпрщ, уфапрлзкз номзжвмгпрва, номудппуайщлши
праруп, агкзлзпроарзвлмд ноавмлаоухдлзд.
Lohvynenko B. Separate features of procedural status of participants of
proceedings in cases of administrative offenses in healthcare sphere
The introduction in Ukraine of a new model for financing the health system is
associated not only with a paradigm shift in the volume and sources of financing of the
national health system. Relevant organizational and legal innovations should be supported
by measures of public influence, including state coercion.
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Окремі особливості процесуального статусу учасників провадження в . . .
The article is devoted to the problem of improving the proceedings in cases of
administrative violations in the healthcare sphere. The peculiarities of the legal regulation
of proceedings in certain areas should be taken into account in the following. First of all,
it is necessary for the proper protection of human rights and freedoms as the highest
social value proclaimed by the Constitution of Ukraine.
Secondly, to achieve the objectives of the proceedings in administrative offenses. The
need to improve the procedural status of participants in proceedings in administrative
offenses in the healthcare sphere was emphasized. It is concluded that there are no
statutory features of proceedings in cases of administrative offenses in the field of health
care. Prospects of improvement of procedural status of participants in such cases are
determined.
It is possible to state the fact of a lack of legal regulation of the procedural status of
the participants in such a state of affairs, who is singing for the most efficient institute of
administrative responsibility of the whole. Improving the current situation seems possible
at the regulatory level by adopting changes and additions to the current Code of Ukraine
on Administrative Offences to clarify the rights, duties, grounds, documentation for
participants in the proceedings in administrative offenses, in particular in the healthcare
sphere.
The introduction of appropriate changes will make it possible to specify the
specificity of the procedural rights and obligations of participants in administrative-tort
proceedings in general and will allow for more efficient consideration and resolution of
cases of administrative offenses in the healthcare sector in particular.
Key words: administrative offenses proceedings, administrative responsibility,
participants in proceedings, procedural status, administrative offenses.
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