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Текст лекції
1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що
посягають на встановлений порядок управління
Установлений порядок управління охоплює систему суспільних відносин,
що забезпечують нормальну діяльність державного апарату, інших державних і
недержавних інституцій у сфері управління, а також чітке дотримання
відповідних норм і правил у цій сфері.
Порушення встановленого порядку управління може виявлятись у: неправомірному використанні чи самовільному здійсненні, порушенні визначених
законом порядку, правил чи режиму, створенні перешкод чи незабезпеченні
умов, невиконанні чи ухиленні від виконання вимог, розпоряджень, приписів
чи постанов, несвоєчасному наданні чи ненаданні інформації.
Класифікувати ці правопорушення можна на основі видового об’єкта посягання, тобто відповідного кола суспільних відносин.
У главі 15 КУпАП виділяють такі групи правопорушень у сфері встановленого порядку управління:
1)
протиправні діяння щодо діяльності правоохоронних, судових
органів та прокурорського нагляду (ст. 185—18-11, 187);
2)
правопорушення у сфері здійснення контрольної діяльності
суб’єктами владних повноважень (ст. 184-1, 184-2, 185-12—186-2, 186-4—1866, 188—188-38, 188-40—188-42, 189-1, 189-3, 195-5, 196, 212-1, 212-4);
3)
проступки у сфері дозвільної системи (ст. 189, 189-2, 190—1954,
195-6);
4)
протиправні діяння щодо паспортної системи (ст. 197—201);
5)
правопорушення
у сфері
міграційного законодавства
і
прикордонного контролю (ст. 202—207);
6)
проступки щодо виконання військового обов’язку (ст. 210—211-6);
7)
правопорушення у сфері інформаційного законодавства (ст 186-3,
188-39, 212-2, 212-3, 212-5, 212-6).
2. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
поліцейського під час виконання ним службових обов’язків, а також
вчинення таких самих дій щодо члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у
зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку (ст. 185 КУпАП)
Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері встановленого порядку управління. Йдеться про забезпечення нормальної діяльності
органів Національної поліції, громадських формувань з охорони громадського
порядку і державного кордону або та військовослужбовців під час здійснення
ними охорони громадського порядку..
Об’єктивна сторона правопорушення полягає у злісній непокорі закон-
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ному розпорядженню або вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків, а також в учиненні таких самих дій щодо члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця через їхню участь в охороні громадського порядку Склад
правопорушення є формальним, тобто воно вважається закінченим з моменту
вчинення.
Диспозиція ст. 185 КУпАП містить два різні склади правопорушення.
Перший склад передбачає «злісну непокору законному розпорядженню або
вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків». Тобто
протиправним діянням буде злісна непокора щодо кожного розпорядження чи
вимоги поліцейського, якщо вони законні та пред'являються у процесі виконання ним службових обов'язків, зокрема з охорони громадського (публічного)
порядку.. Другий склад правопорушення полягає у «вчиненні таких самих дій
щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їхнього участю в охороні
громадського порядку». Отже, законність вимог зазначених посадових осіб
пов'язана лише «з їх участю в охороні громадського порядку».
В обох випадках вимоги уповноважених осіб мають бути законними. Вимоги та розпорядження поліцейського є законними, якщо вони відповідають
Закону України «Про Національну поліцію», а також іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність представників правоохоронних органів.
Права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону визначено у Законі України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. №
1835-Ш. Права військовослужбовців у сфері підтримання громадського
порядку визначено у Законі України «Про Статут гарнізонної та вартової служб
Збройних сил України» від 24 березня 1999 р. № 550-XIV.
Кваліфікуючою ознакою цього правопорушення визначають спосіб його
вчинення — злісність непокори, що є відмовою від виконантд наполегливих,
неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень поліцейського під
час виконання ним службових обов’язків або відмова, виражена в зухвалій
формі, яка засвідчує явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок
(абз. 2 п. 7 Постанови Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8).
Суб’єктивну сторону правопорушення характеризує наявність вини у
формі умислу.
Суб’єкт правопорушення є загальним. Це осудна особа, яка досягла віку
16 років.
Оскільки адміністративні стягнення за злісну непокору накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним. Воно передбачає складання
протоколу про адміністративне правопорушення. До правопорушника можуть
застосувати доставлення, адміністративне затримання, а також інші заходи
забезпечення провадження у справі.
У процесі кваліфікації злісної непокори необхідно враховувати такі обставини:
—
вимоги поліцейського повинні бути законними, тобто пред’являти
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їх можна лише під час виконання службових обов’язків. Про перебування при
виконанні службових обов’язків свідчать установлена форма одягу, нагрудний
знак, а також наявність відповідного посвідчення;
—
правопорушник повинен знати, що вимоги або розпорядження йому
ставить (надає) саме поліцейський, тому він обов’язково має представитися;
—
поліцейський повинен неодноразово (два і більше разів)
повторювати вимоги або давати розпоряджентд;
—
у протоколі про адміністративне правопорушення потрібно відобразити, які саме законні вимоги поліцейський висунув, у чому вони полягали, а не
просто вказати, що особа «вчинила злісну непокору законній вимозі поліцейського».
Адміністративна відповідальність за ст. 185 КУпАП передбачена за відсутності застосування правопорушником фізичної сили. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я,
гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів» від 26
червня 1992 р. № 8, на відміну від злісної непокори, передбаченої ст. 185 КУпАП, чинення опору полягає в активній фізичній протидії здійсненню поліцейським, членом громадських формувань з охорони громадського порядку,
військовослужбовцем обов’язку щодо охорони громадського порядку. Такі дії
утворюють склад злочину, передбачений ст. 345 Кримінального кодексу
України. За цією статтею нести відповідальність має не лише безпосередньо
правопорушник, а й інша особа, яка активно перешкоджала поліцейському,
члену громадських формувань, військовослужбовцю виконувати покладені на
них обов'язки з охорони правопорядку. Насильство, застосоване щодо зазначених посадових осіб для опору їм під час виконання ними обов'язків з
охорони громадського порядку, може полягати в умисному нанесенні ударів,
побоїв, тілесних ушкоджень.
Погроза застосування насильства під час вчинення опору полягає у діях
або висловлюваннях про наміри винної особи застосувати насильство до поліцейського, члена громадських формувань з охорони громадського порядку чи
військовослужбовця під час виконання ними обов'язків щодо охорони
громадського порядку.
Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
У ч. 1 ст. 20 Загальної декларації прав людини визначено, що «кожна
людина має право на свободу мирних зборів й асоціацій», а у ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено право на мирні
збори. Користування цим правом не підлягає жодним обмеженням, окрім тих,
які накладають відповідно до закону задля забезпечення громадської безпеки й
порядку, охорони здоров'я та моральності населення, а також захисту прав і
свобод інших осіб. Обмеження щодо реалізації цього права може
встановлювати суд в інтересах національної безпеки та громадського порядку
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задля запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення
або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 39 Конституції України визначає, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про що завчасно необхідно сповіщати органи виконавчої влади чи місцевого
самоврядування.
Відповідно до ст. 39 Конституції України та Указу Президії Верховної
Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій в СРСР» від 28 липня 1988 р., про проведення зборів,
мітингу, вуличної ходи або демонстрації потрібно зробити заяву у виконавчий
комітет відповідної місцевої ради. З заявою про проведення згаданих заходів
можуть звертатись особи, які досягли 18-річного віку, які є уповноваженими
трудових колективів підприємств, установ і організацій, органів кооперативних
та інших громадських організацій, органів громадської самодіяльності й
окремих груп громадян. Заяву про проведення зборів, мітингу, вуличного
походу або демонстрації подають в письмовій формі не пізніше, ніж за 10 днів
до запланованої дати їх проведення. У заяві зазначають мету, форму, місце
проведення заходу (або маршрути руху), час його початку й закінчення,
передбачувана кількість учасників, прізвища, імена і по батькові
уповноважених (організаторів), місце їх проживання та роботи (навчання), дата
подачі заяви.
Відповідно до ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України,
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно після
отримання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за
своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи
про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо). Позовну заяву, яка надійшла в день проведення заходів або
після цього, залишають без розгляду. Про відкриття провадження у справі,
дату, час та місце розгляду справи суд повинен негайно повідомити позивача та
організатора (організаторів) вищезазначених зібрань. Адміністративну справу
про обмеження права на мирні заходи вирішує суд протягом трьох днів після
відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менше, ніж як за три дні
до їх проведення — невідкладно.
Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та
громадського порядку у випадку, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів,
походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку
заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю
населення або правам і свободам інших людей. У постанові суду зазначають
спосіб обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Постанову суду в
справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання виконують
негайно. Копії судового рішення невідкладно видають особам, які брали участь
у справі (надсилають, якщо вони не були присутні під час його проголошення).
Водночас, відповідно до ст. 183 Кодексу адміністративного судочинства
України, організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи
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інших мирних зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за
місцем проведення цих заходів із позовною заявою про усунення обмежень у
реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади чи місцевого
самоврядування, повідомлених про їх проведення. Про відкриття провадження
у справі, дату, час та місце її розгляду суд негайно повідомляє позивача та
відповідача (відповідний орган виконавчої влади або місцевого
самоврядування). Адміністративну справу про усунення обмежень у реалізації
права на мирні зібрання вирішує суд протягом трьох днів після відкриття
провадження, а в разі відкриття провадження менше, ніж як за три дні до
проведення відповідних заходів або у день їх проведення — невідкладно.
Постанову суду в адміністративній справі про усунення обмежень у реалізації
права на мирні зібрання виконують негайно. Копії судового рішення
невідкладно видають особам, які брали участь у справі (надсилають, якщо вони
не були присутні під час його проголошення).
Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини, пов’язані з дотриманням правил проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185і КУпАП, полягає у порушенні встановленого порядку організації або проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Ці заходи повинні проводити відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені строки і в
указаному місці. Під час їх проведення уповноважені (організатори) й інші
учасники зобов’язані дотримуватись законів і громадського порядку. Учасникам заборонено мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або
пристосовані предмети, які можна використати для заподіяння життю та здоров’ю людей, а також матеріальної шкоди державним, громадським організаціям і громадянам.
Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути припинені на
вимогу представників органів влади, якщо: не було подано заяву, є рішення
суду про заборону, було порушено порядок їх проведення, виникла небезпека
для життя і здоров’я громадян, було порушено громадський порядок:.
Протиправне діяння може бути вчинено також у формі бездіяльності, наприклад, шляхом відмови учасників зазначених заходів розійтися після того, як
збори, мітинг, вуличний похід або демонстрація були оголошені закритими.
Суб’єкт правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185і КУпАП, є загальним (особа, якій виповнилося 16 років), а у ч. 2 цієї статті — спеціальним
(особа, яка досягла 18-річного віку), тобто це організатор зборів, мітингу,
вуличного походу, демонстрації а також особа, яка повторно протягом року
після застосування заходів адміністративного стягнення дій, порушила встановлений порядок організації або проведення вищезазначених заходів.
Суб’єктивну сторону правопорушення характеризує умисна форма вини.
Оскільки адміністративні стягнення за цей проступок накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним. Воно полягає у складанні
протоколу про адміністративне правопорушення. До правопорушника можуть
застосувати доставлення, адміністративне затримання, а також інші заходи.
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Правопорушення у сфері надання посадовими особами для проведення
зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту,
технічних засобів або створення інших умов кваліфікують за ст. 1852 КУпАП.
Кримінальну відповідальність передбачено за:
—
організацію групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушенма роботи транспорту, підприємства,
установи чи організації, а також за активму участь у таких діях (ст. 293
Кримінального кодексу України);
—
організацію
масових
заворушень,
що
супроводжувалися
насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна,
захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян,
опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів,
використаних як зброю, а також активму участь у масових заворушенмах (ст.
294 Кримінального кодексу України);
—
захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів
державної влади чи місцевого самоврядування, об’єднань громадян, з метою
незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі
підприємств, установ, організацій (ст. 341 Кримінального кодексу України).
Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової
особи Військової служби правопорядку у Збройних силах України
Об ’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері встановленого порядку управлінма, а саме — забезпечення нормальної діяльності
органів Національної поліції та посадових осіб Військової служби правопорядку у Збройних силах України через невиконання ними обов’язків щодо
охорони громадського порядку.
Об’єктивна сторона правопорушенма полягає у вчиненні таких діянь: а)
публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог
поліцейського чи посадової особи Військової служби двавопорядау у Збройних
силах України у зв’язку з виконанням ним обов’язоів з охорони громадського
порядку, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку; б) поширемна завідомо неправдрврн відомостей з метою провокації непокори законній
вимозі поліцейського, якщо ці дії призвели до порушення громадського
порядку (щодо розпоряджень та вимог поліцейського див. коментар до ст. 185
КУпАП).
Публічні заклики, прохання, вимоги, побажання, настанови щодо невиконання розпоряджень або вимог зазначених вище посадових осіб можуть бути
як усними, письмовими, зокрема міститися у лозунгах, листівках, іншій
поліграфічній продукції, а також поширюватись засобами масової інформації.
Поширення завідомо неправдиврн відомостей з метою провокації непокори
законній вимозі поліцейського необхідно розуміти як розповсюдження (усно,
письмово, за допомогою засобів масової інформації), даних, що не
відповідають реальності та мають на меті непідкорення громадян законним
вимогам представників правоохороннрн органів. Невід’ємною ознакою складу
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таких правопорушень є причиновий зв’язок між зазначеними діями та їх
наслідком — порушенням громадського порядку.
Суб ’єкт зазначеного правопорушення є загальним (особа, якій виповнилося 16 років).
Суб’єктивну сторону правопорушення характеризує наявність вини у
формі умислу.
Оскільки адміністративні стягнення за цей проступок накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним. Воно передбачає складання
протоколу про адміністративне правопорушення. До правопорушника можуть
застосувати доставлення, адміністративне затримання, а також інші заходи
(щодо розмежування даного правопорушення з іншими протиправними
діяннями додатково див. коментар до ст. 185 і КУпАП).
Порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП)
Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері дотримання
правил адміністративного нагляду. Адміністративний нагляд — це система
тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за
поведінкою окремих осіб, звільнених із місць позбавлення волі, які здійснюють
органи Національної поліції. Такий вид контролю використовують з метою
запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць
позбавлення волі, а також здійснення виховного впливу на них.
Об ’єктивна сторона полягає у діяннях, які полягають у порушенні правил адміністративного нагляду особами, щодо яких це встанолсено. Діяння
можуть бути у вигляді:
—
дій, що передбачають порушення заборони виходити з будинку
(квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу
та перебувати у встановлених місцях району (міста);
—
бездіяльності, що пов’язано з неявкою за викликом органу
Національної поліції у вказаний термін і ненадання усних або письмових
пояснень щодо питань виконання правил адміністративного нагляду,
неповідомленням поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про
зміну місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у
службових справах, а також нереєстрацію особи в згаданих правоохоронних
органах.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р. № 264/94- ВР,
особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов’язані вести
законопослушний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і
дотримуватися таких правил:
а)
прибути у визначений установою виконання покарань термін в
обране ними місце проживання і зареєструватися в органі Національної поліції;
б)
з’являтися за викликом органу Національної поліції у вказаний
термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням
правил адміністративного нагляду;
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в)
повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний
нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі
району (міста) у службових справах;
г)
в разі від'їзду в особистих справах з дозволу поліцейського в інший
населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися у відповідному органі Національної поліції.
До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою
суду можуть застосувати частково або у повному обсязі такі обмеження:
а)
заборона виходити з будинку (квартири) у визначений час, який не
може перевищувати восьми годин на добу;
б)
заборона перебувати у визначених місцях району (міста);
в)
заборона виїжджати (взагалі або у певний час) в особистих справах
за межі району (міста);
г)
реєстрація в органі Національної поліції від одного до чотирьох
разів на місяць.
Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу Національної поліції з урахуванням особи піднаглядного, його
способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати)
обсяг таких обмежень.
Суб’єкт правопорушення — повнолітня особа, щодо якої встановлено
адміністративний нагляд;.
Суб’єктивну сторону цього протиправного діяння переважно характеризує наявність вини як у формі умислу.
Оскільки адміністративні стягнення за вказаний проступок накладають
лише суди, то провадження у таких справах є звичайним, що передбачає
складання протоколу про адміністративне правопорушення. До правопорушника можуть застосувати доставлення, адміністративне затримання. Під час
складання та направлення протоколу про адміністративне правопорушення й
інших матеріалів справи до суду, необхідно перевіряти особу на повторне
протягом року вчинення такого порушення, за яке її вже було піддано адміністративному стягненню. У такому разі кваліфікацію проступку та визначення
покарання здійснюють за ч. 2 ст. 187 КУпАП.

3. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі
іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
(ст. 190 КУпАП)
Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері встановленого
порядку обігу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Ці правила
дозвільної системи регламентує Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про дозвільну систему» від 12 жовтня 1992 р. № 576,
Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
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гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, зазначених патронів і боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, що затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622,
а також іншими нормативно-правовими актами.
Предмет правопорушення — вогнепальна мисливська, холодна і пневматична зброя, що має калібр понад 4,5 мм і швидкість польоту кулі понад 100
м/с.
Об ’єктивна сторона правопорушення полягає у придбанні, зберіганні,
передачі іншим особам або продажу громадянами вогнепальної мисливської,
холодної чи пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і зі швидкістю польоту
кулі понад 100 м/с без відповідного документа дозвільного характеру, виданого
уповноваженим державним органом.
Відповідно до згаданого наказу МВС України, здійснюючи дозвільну
систему, правоохоронні органи видають міністерствам та іншим центральним
органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям,
господарським об’єднанням дозволи на придбання, зберігання, перевезення й
використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної та пневматичної
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин,
засобів ініціювання; на відкриття та функціонування складів вибухових
матеріалів, сховищ і баз, де вони зберігаються піротехнічних майстерень,
пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її
застосування; громадянам — дозволи на придбання, зберігання й носіння
вогнепальної мисливської, холодної зброї, пневматичної зброї.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про Національну поліцію», правоохоронець в порядку, визначеному МВС України, може оглядати за участі
адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (зокрема фізичних
осіб — підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де
зберігають зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та
матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання й використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на які поширюється
дозвільна система правоохоронних органів, а також безпосередньо оглядати
місця їхнього зберігання з метою перевірки дотримання правил їх використання
та поводження з ними. Поліцейський може оглядати зброю, спеціальні засоби,
боєприпаси, наявні у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали й
речовини, щодо зберігання та використання яких
визначено спеціальні правила чи порядок і на які поширюється дозвільна
система органів Національної поліції, для перевірки дотримання правил їх
використання та поводження з ними. Відповідно до порядку, визначеного МВС
України, правоохоронець вилучає ці речі, а також опечатує і закриває об'єкти,
де вони зберігаються чи використовуються (зокрема стрілецькі тири,
стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства й
майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів і боєприпасів,
магазини, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї,
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спеціальних засобів, а також правил їх застосування і поводження з ними),
якщо було виявлено порушення правил поводження з ними та правил їх
використання, що загрожують громадській безпеці, до усунення таких
порушень. Поліцейський інформує відповідний орган МВС України в
одноденний строк про кожний факт виявлення вищезазначеного
правопорушення.
Суб’єкт правопорушення — загальний, тобто осудна особа, якій виповнилося 16 років.
Суб ’єктивну сторону правопорушення характеризує наявність вини як у
формі умислу, так і у формі необережності.
Оскільки адміністративні стягнення за такий проступок накладають суди,
то провадженрр є звичайним, що передбачає складання протоколу про
адміністративне правопорушення. Обов'язково здійснюють огляд і вилучення
вогнепальної мисливської, холодної чи пневматичної зброї, яка має калібр
понад 4,5 мм і швидкість польоту кулі понад 100 м/с.
Під час складання та направлення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до суду необхідно перевіряти особу на
повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке її вже було піддано
адміністративному стягненню. У такому випадку кваліфікацію проступку та
визначення покарання здійснюють за ч. 2 ст. 190 КУпАП.
Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення
нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових
припасів
Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері дозвільної
системи щодо вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Ці правила
регламентує Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12 жовтня 1992 р. № 576, Інструкція про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрікн патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
зазначених патронів, боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, що
затверджена наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622, інші нормативно-правові акти.
Предмет правопорушення — нагородна, вогнепальна мисливська, холодна чи пневматична зброя, яка має калібр понад 4,5 мм і швидкість польоту
кулі понад 100 м/с, бойові припаси.
Об ’єктивна сторона правопорушення полягає у порушенні правил зберігання, носінрр або перевезення нагородної, вогнепальної мисливської чи
холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і зі швидкістю
польоту кулі понад 100 м/с і бойових припасів громадянами, які мають
відповідний документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим
державним органом на зберігання зазначеної зброї. Відповідно до згаданого
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наказу МВС України, зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї,
пристрої та патрони до них, що належать громадянам, повинні зберігатися в
металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за
місцем постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляють органи Національної
поліції. Зброя та інші пристрої мають бути в розрядженому стані. За погодженням з правоохоронними органами, де зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, дозволено тимчасово зберігати зазначені речі без права
використання в іншого члена сім’ї або близької особи, а в разі їх відсутності —
в органах Національної поліції або в інших громадян, які мають відповідні
дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад три місяці)
відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником
зброї строкової служби у Збройних силах України. Під час перенесення або
перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та
знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення
або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв
та патронів до них власник зобов’язаний мати при собі дозвіл на право
зберігання та носінрр такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.
У разі смерті власника близькі особи померлого повинні здати нагородну,
нарізну вогнепальну та іншу зброю військових зразків, мисливську нарізну або
гладкоствольту вогнепальну зброю, основні частини зброї та бойові припаси до
неї, пневматичну, холодну та охолощету зброю, пристрої та патрони до них у
п’ятиденний строк до правоохоронних органів на тимчасове зберігання до
вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести
місяців).
Суб ’єкт правопорушення є спеціальним. Це громадяни, які мають відповідний документ дозвільного характеру на зберігання зазначеної зброї, виданий
уповноваженим державним органом.
Суб ’єктивну сторону правопорушення характеризує наявність вини як у
формі умислу, так і у формі необережності:
Оскільки адміністративні стягнення за такий проступок накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним. Воно передбачає складання
протоколу про адміністративне правопорушення: Поліцейський обов’язково
здійснює огляд і вилучення нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної
зброї, а також пневматичної зброї, що має калібр понад 4,5 мм і швидкість
польоту кулі понад 100 м/с і бойових припасів, оскільки у статті визначено
можливість конфіскації цих предметів проступку.
Під час складання та направлення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до суду потрібно перевіряти особу на
повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке її вже було піддано
адміністративному стягненню. У такому випадку кваліфікацію проступку та
визначення покарання здійснюють за ч. 2 ст. 191 КУпАП.
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Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та правил взяття її
на облік (ст. 192 КУпАП)
Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері встановленого
порядку реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної
зброї.
Відповідно до п. 12.4 Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до
зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622, придбану мисливську вогнепальну нарізну, іпадкоствольну
зброю, основні частини зброї, охолощену, пневматичну зброю, холодну зброю,
пристрої протягом десяти днів з дня придбання необхідно зареєструвати в органах Національної поліції за місцем проживоння власника і отримати дозвіл на її
зберігання та носіння. Мисливські ножі громадяни можуть придбати за наявності дозволу правоохоронних органів на право зберігання та носіння мисливської
вогнепальної зброї. У цьому дозволі продавець робить відмітку про реалізацію
ножа. У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та носіння
мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазин видає довідку, яку в
десятиденний строк разом з відповідною заявою про реєстрацію власник подає
до органів Національної поліції за місцем реєстрації мисливської зброї.
У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у десятиденний
строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік
за новим місцем проживання.
Предмет правопорушення — це нагородна, вогнепальна мисливська, холодна зброя, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі
понад 100 м/с.
Об ’єктивна сторона цього протиправного діяння полягає у порушенні
громадянами ВСТННОВЛЄНЄХ строків реєстрації (перереєстрації) нагородної,
вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с або правил взяття їх
на облік в уповноваженому органі Міністерства внутрішніх справ України у
разі зміни місця проживання.
Суб’єктом правопорушення є особа, якій виповнилося 18 років.
Суб’єктивну сторону зазначеного проступку характеризує наявність вини
як у формі умислу, так і у формі необережності.
Оскільки правопорушення, передбачені ст. 192 КУпАП, є підвідомчими
органам Національної поліції, то провадження у них є спрощеним. Постанову
за справою виносять без складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо особа не оспорює його і адміністративне стягнення, що на неї
накладається.

16
Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу
електрошоковпх пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються
правоохоронними органами (ст. 195-4 КУпАП)
Об ’єктом правопорушення є громадський порядок та безпека.
Предметом посягання цього протиправного діяння є встановлений порядок виробництва, придбання, зберігання та продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.
Об ’єктивна сторона правопорушення полягає у порушенні порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і
спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами.
Відповідно до ч. З та п. 2 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про Національну
поліцію», поліцейський для виконання своїх повноважень може використовувати спеціальні засоби, зокрема електрошокові пристрої контактної та
контактно-дистанційної дії. Діяльність поліції регулює Конституція України,
міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, закони України, акти Президента України та постанови
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів
України, акти Кабінету Міністрів України, а також видані відповідно до них
акти МВС України, інші нормативно-правові акти. Порядок застосувануд
спеціальних засобів визначають Правила застосування спеціальних засобів для
охорони громадського порядку, які затверджені постановою Ради Міністрів
УРСР від 27 лютого 1991 р. № 49 з наступними змінами і доповненнями (далі
— Правила). Згідно з п. 12 зазначених Правил, електрошокові пристрої
належать до спеціальних засобів активної оборони, що застосовують під час
охорони громадського порядку. Правила не розмежовують електрошокові
пристрої за певними видами чи характеристиками і спеціальні засоби
правоохоронних органів.
Відповідно до п. 1 Інструкції про порядок застосування електрошокових
пристроїв (елекзяошокерів), затвердженої наказом МВС України від 13 лютого
1998 р. № 101 (далі — Інструкція), до еле2зрошокерів належать пристрої з
вражаючим ефектом високовольтного розряду. Згідно з наказом МВС України
від 6 червня 1995 р. № 364, до експлуатації допускають лише ті електрошокери, що пройшли випробовування і мають позитивний технічний висновок Державного інженерно-упроваджувального центру «Спецтехніка» МВС України.
Пунктом 2 вказаної Інструкції передбачено, що елеатрошокери є засобами активної оборони працівників Національної поліції під час охорони громадського
порядку. Вони призначені для стримування агресивності правопорушника,
припинення опору з його боку під час затримання та відбиття нападу, а також
для захисту від агресивних тварин. За п. 8 постанови Верховної Ради України
від 17 червня 1992 р. № 2471-XII електрошкові пристрої та спеціальні засоби,
які застосовують працівники правоохоронних органів, наявні у Переліку видів
майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань,
міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України. Таким чином, змістовний аналіз вищенаведених норм законодавства дає
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підстави висновувати, що електрошокові пристрої є спеціальними засобами, які
застосовують правоохоронними органами для охорони громадського порядку і
не можуть перебувати у власності чи користуванні громадян.
Суб’єкт зазначеного правопорушення є загальним, тобто це осудна особа,
якій виповнилося 16 років.
Суб’єктивну сторону характеризує наявність вини як у формі умислу, так
і у формі необережності.
Оскільки адміністративні стягнення за цей проступок накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним, що передбачає складання
протоколу про адміністративне правопорушення. Поліцейський обов'язково
здійснює огляд і вилучення електрошокових пристроїв і спеціальних засобів,
які застосовують працівники правоохоронних органів.
Під час складання та направлення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до суду потрібно перевіряти особу на
повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке її вже було піддано
адміністративному стягненню. У такому випадку кваліфікацію проступку та
визначення покарання здійснюють за ч. 2 ст. 1954 КУпАП.
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі
та використання піротехнічних засобів (ст. 195-6 КУпАП)
Об ’єктом правопорушенма є встановлений порядок виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів, а додатковим об’єктом постає громадський порядок.
Норма ст. 1956 КУпАП є бланкетною і відсилає до Тимчасових правил
обігу в Україні побутових піротехнічнрн виробів, затверджених наказом МВС
України від 23 грудня 2003 р. № 1649. Ці правила визначають основні вимоги
щодо організації виробництва, трансповоуванма, вантажно-розвантажувальних
робіт, зберігання, продажу, безпеки поводженма та утилізації побутових
піротехнічнрн виробів, що є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами
господарювання на території України (незалежно від форм власності),
діяльність яких пов’язана з розробленням, виробництвом, транспор- туванмам,
зберіганням, продажем та утилізацією побутових піротехнічних виробів, а
також споживачами (покупцями) під час зберігання та застосування побутових
піротехнічнрн виробів.
Предметом правопорушення є піротехнічні засоби. Необхідно зауважити,
що у згаданому наказі МВС України використано поняття «піротехнічний
виріб» — пристрій, який призначено для створювання необхідного ефекту
(світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння
(вибуху) піротехнічного складу. Ці поняття можна тлумачити як синоніми.
Піротехнічні вироби бувають: 1) побутові, що призначені для розваг
(проведення феєрверків), їх вільно продають населенню, поводженма з ними не
потребує спеціальних знань та навичок, а використанма з дотриманням вимог
інструкції щодо застосування забезпечує за межами небезпечних зон безпеку
здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення
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шкоди навколишньому середовищу; 2) технічного та спеціального призначення
— виріб, користування якими потребує спеціальних знань та навичок,
відповідної атестації виконавців (користувачів) і/або забезпечення відповідних
умов технічного оснащення.
Предметом вказаного правопорушення можуть бути саморобні так звані
«взривпакети», «файери», салюти, ракети, димові шашки тощо.
Об ’єктивна сторона правопорушенма полягає у порушенні порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгісьі та використанма піротехнічних
засобів.
Виробництво побутових піротехнічнрн виробів на підприємствах усіх
форм власності здійснюють за наявності дозволів на початок роботи, виданих
органом Державного комітету України з нагляду за охороною праці та органом
Державного пожежного нагляду, і за наявності повного обсягу технічної
документації, визначеного нормативними актами, чинними на території
України. Для забезпечення безпеки робіт, пов’язаних із виробництвом побутових піротехнічних виробів, потрібно керуватися діючими стандартами,
нормативними актами з питань пожежної безпеки, охорони праці, санітарними
нормами та іншими нормативними документами, що регламентують вимоги
безпеки. Усіх працівників, які безпосередньо пов’язані з виробництвом
побутових піротехнічних виробів, допускають до виконання роботи лише після
проходження спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань
пожежної безпеки. Ці дії передбачено вимогами Переліку посад, під час
призначення на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з
питань пожежної безпеки, а також Типового положення про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України, охорони праці (Типового
положення про навчання з питань охорони праці), а також Переліку посад
посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку
знань з охорони праці та забезпечення безпеки робіт у порядку, установленому
чинними нормативними актами. Усі роботи з виробництва побутових
піротехнічних виробів мають проводитись відповідно до нормативних
документів (ДСТУ, ТУ тощо) на атестованому та справному обладнанні та
відповідати вимогам інструкції про безпечне проведення відповідних видів
робіт. Підприємство з виробництва побутових піротехнічних виробів має
розташовуватись у зоні обслуговування пожежного депо. Побутові піротехнічні
вироби підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність до вимог безпеки
ДСТУ 4105-2002.
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають обов’язковій сертифікації на
відповідність вимогам безпеки за ДСТУ 4105-2002.
Порядок зберігання піротехнічних виробів детально визначено у Тимчасових правилах обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджених
наказом МВС України від 23 грудня 2003 р. № 1649.
Перевезення побутових піротехнічних виробів територією України мають
здійснювати відповідно до Закону України «Про перевезення небезпечних
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вантажів» від 6 квітня 2000 р. № 1644-ІІІ, Правил перевезення небезпечних
вантажів на відповідному виді транспорту (залізничному, тодозк<омy.
річковому, авіаційному) та автомобільним транспортом згідно з вимогами
Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів і Правил дорожнього руху.
Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах
(секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволено лише
на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил
пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних
підприємств у вітринах і на стендах можна розташовувати муляжі побутових
піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу. Суб'єктам господарювання заборонено: розташовувати спеціалізовані відділи (секції)
з продажу побутових піротехнічних засобів ближче чотирьох метрів від
евакуаційних виходів; розміщувати підприємства з реалізації піротехнічних
побутових виробів у будівлях іншого призначення (не призначених для торгівлі) та організовувати торгівлю зазначеними виробами у спеціалізованих
відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих
товарів, які розташовані в будівлях іншого призначення; організовувати
спеціалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у
будинках, де розміщено громадські заклади; продавати побутові піротехнічні
вироби без захищення ґнотів для приведенрр у дію виробу захисними ковпачками, плівками або палуванняM:
Споживач повинен застосовнвати побутові піротехнічні засоби відповідно до інструкції, розміщеній на виробі або на його споживчому пакуванні.
Заборонено використовувати побутові піротехнічні вироби у заборонений
рішеннями органів місцевого самоврядуванрр час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня. Під час проведення масових
заходів споживачу заборонено застосовувати зазначені вироби, які можуть
створити небезпеку травмування людей уламками, горючими елементами та
частинами побутових піротехнічних засобів, що рухаються.
Також заборонено: кидати побутові піротехнічні вироби, бити їх будьякими предметами, тягти за ґніт; переносити згадані вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування; залишати побутові піротехнічні вироби без нагляду; будь-яким чином переробляти та розбирати побутові піротехнічні вироби;
використовувати вказані вироби другого і третього класу небезпеки особам,
яким не виповнилося 18 років; застосовувати побутові піротехнічні засоби, які
створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від
лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків для людей похилого віку та
інших громадських споруд і житлових будинків; кидати приведені в дію
побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, викидати їх із вікон та балконів, запускати феєрверки з дахів будинків та здійснювати інші дії, від яких
можуть постраждати люди або майно; використовувати побутові піротехнічні
засоби особам, які перебувають в нетверезому стані.
До того ж, заборонено курити біля побутових піротехнічних виробів і
зберігати їх поряд з джерелом відкритого вогню. Використовувати побутові
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піротехнічні засоби для демонстрацій феєрверків професійні піротехніки мають
відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне
використання піротехнічних виробів в Україні.
Згідно з п. З ст. 17 ч. З Закону України «Про особливості забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та
проведенням футбольних матчів» від 8 липня 2011 р. № 3673-УІ, глядачам
заборонено заносити на територію спортивної споруди піротехнічні вироби
та/або використовувати їх. Вказані вимоги кореспондуються також п. 8.1 абз. З
у «Тимчасових правилах обігу в Україні побутових піротехнічних виробів»
Відповідно до них, споживачам заборонено застосовувати при проведенні
масових заходів побутові піротехнічні вироби, що можуть створити небезпеку
травмування людей уламками, горючими елементами та частинами побутових
піротехнічних виробів, які рухаються.
Суб ’єкт правопорушення — загальний. Це осудна особа, якій виповнилося 16 років.
Суб’єктивну сторону зазначеного протиправного діяння характеризує
вина як у формі умислу, так і у формі необережності.
Оскільки адміністративні стягнення за такий проступок накладають лише
суди, то провадження у таких справах є звичайним, зі складанням протоколу
про адміністративне правопорушення. Поліцейський обов’язково здійснює
огляд і вилучення піротехнічних засобів (виробів), оскільки санкція статті
передбачає можливість конфіскації цих предметів проступку.
Під час складання та направлення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до суду необхідно перевіряти особу на
повторне протягом року вчинення згаданого порушення, за яке її вже було
піддано адміністративному стягненню. У такому випадку кваліфікацію
проступку та визначення покарання здійснюють за ч. 2 ст. 1956 КУпАП.
Цей проступок варто відмежовувати від дрібного хуліганства, оскільки
вони мають схожий об’єкт та об’єктивну сторону. Водночас об’єктивну
сторону дрібного хуліганства характеризує здійснення активних дій, що
порушують громадський порядок, як прояв неповаги до людей і громадської
моралі. Під образливим чіплянням та порушенням спокою громадян потрібно
розуміти дії, які принижують честь і гідність інших громадян (зокрема кидання
різноманітних предметів, які можуть заподіяти шкоду здоров’ю, одягу тощо).
До інших подібних дій, що порушують громадський порядок і спокій громадян,
необхідно зарахувати і викидання предметів з вікон, крики тощо. Обов’язковою
ознакою складу проступку, передбаченого ст. 1954 КУпАП, є незаконне
використання саме піротехнічного засобу. Таким чином, порушення порядку
використання піротехнічних засобів (ст. 1956) є спеціальною нормою відносно
дрібного хуліганства (ст. 173), норма якого є загальною.

