Яка відповідальність передбачена чинним законодавством України
за порушення правил дорожнього руху для пішоходів і
за нанесення трафаретів (малюнків, написів) на проїжджій частині дороги.
Питання: Яка відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходів?
Відповідь: Правилами дорожнього руху, пішоходам, забороняється, зокрема,
затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із
забезпеченням безпеки дорожнього руху (підпункт ґ пункту 4.14 Правил).
Відповідно до ч.1 ст.127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (в
подальшому КУпАП), за невиконання правил дорожнього руху пішоходами тягне за
собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. (Неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює
17 гривням, тобто штраф – 51 грн.)
Відповідно до ч.4 ст.127 КУпАП порушення, передбачені частиною першою цієї
статті, що спричинили створення аварійної обстановки, - тягнуть за собою накладення
штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Відповідно до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані не в автоматичному режимі (затверджена наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 07.11.2015р. № 1395, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.11.2015р. за № 1408/27853) у разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, поліцейський виносить постанову у справі про
адміністративне правопорушення без складання відповідного протоколу. Постанова
виноситься у разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, передбачених, зокрема, частинами першою, другою і
третьою статті 127 КУпАП (розділ 1 п.4 Інструкції).
Відповідно до п.5 розділу 1 Інструкції у разі виявлення правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, якщо воно вчинене особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років, поліцейський відповідно до статті 255 КУпАП Особи,
які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, складає
протокол про адміністративне правопорушення.
Поліцейські складають протоколи про адміністративні правопорушення також при
вияленні правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 127 КУпАП. Після
складання протокол направляється до районного суду, який розглядає справу про
адміністративне правопорушення.
Як зазначено в пункті 2 розділу ІІІ Інструкції, Постанова у справі про
адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою
статті 127 КУпАП, виноситься на місці вчинення адміністративного
правопорушення.
Судді районних, судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами частиною четвертою статті 127 КУпАП, а також справи про
адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти
років (п.3 розділу ІІІ Інструкції).
ВИСНОВОК:
У нашому випадку, при нанесенні трафаретів (малюнків, написів) на
проїжджій частині дороги поліцейські на місці повинні по документам встановити
особу і скласти постанову або протокол у справі про адміністративне
правопорушення, копію постанови (протоколу) надати особі, для прочитання і
підпису.
Про отримання копії постанови (протоколу), особа відносно якої складено
постанову (протокол) на екземплярі, який залишається у поліцейсько і в екземплярі
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який їй вручається, після прочитання
постанови
(протоколу)
повинна
написати власноручно, на сторінці, де надруковано і вписано текс: «Вважаю себе не
винним у скоєнні правопорушення» і розписатися.
Якщо особі, відносно якої складено постанову (протокол), не надають копію
постанови (протоколу) вона повинна перш ніж підписувати постанову (протокол)
написати власноручно, на сторінці, де надруковано і вписано текс: «Копію
протоколу (постанови) мені не надано» і зробити фотографію постанови (протоколу)
на свій мобільний телефон.
Питання: Чи передбачена відповідальність за нанесення трафаретів (малюнків, написів) на
проїжджій частині дороги?
Відповідь: Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить
затвердження «Правил благоустрою територій». На виконання цієї вимоги Закону
рішенням Київської міської радивід 25 грудня 2008р. N 1051/1051 затверджено «Правила
благоустрою міста Києва». Як визначено Правилами до об’єктів благоустрою належить,
крім іншого, вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і
пішоходів, мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та
інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні,
майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами,
технічними засобами організації дорожнього руху.
Пунктом 20.1.1 «Правил благоустрою м. Києва» передбачено, що до
відповідальності за порушення благоустрою притягаються винні за самовільне
нанесення написів, малюнків, тощо на об’єкти благоустрою.
Отже, за відсутності дозволу на нанесення малюнків, написів, розмітки на
проїжджій частині, такі написи буде вважатися самовільним нанесенням написів на
об’єкті благоустрою.
Відповідальність за порушення правил благоустрою передбачена ст.152
Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення
штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. (Неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнює 17
гривням, тобто штраф - від 340 до 1360 грн.).
Питання: Який порядок притягнення до адміністративної відповідальності за нанесення
трафаретів (малюнків, написів) на проїжджій частині дороги?
Відповідь: Відповідно до ст. 218 КУпАП (Кодексу України про адміністративні
правопорушення) розгляд справи про адміністративне порушення, передбачене ст. 152
КУпАП, відноситься до компетенції адміністративних комісій при виконавчих органах
міських рад.
У місті Києві повноваження щодо розгляду справ про адміністративні
правопорушення, утворення адміністративних комісій належать Київській міській
державній адміністрації.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення адміністративною
комісією здійснюється в порядку передбаченому КУпАП.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 255 КУпАП провадження в справі про
адміністративне правопорушення розпочинається зі складення протоколу посадовими
особами, уповноваженими на таке Київською міською державною адміністрацією.
Такими особами відповідно до Положення про громадський контроль у сфері
благоустрою населених пунктів (затверджено наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007р., № 7,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.2007р. за № 220/13487) є громадські
інспектори благоустрою населених пунктів (далі - громадські інспектори), яким видається
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посвідчення встановленого зразка, та
посадові особи Головного управління
контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), перелік яких визначено наказом Головного
управління.
У разі необхідності та з метою забезпечення громадського порядку під час
виявлення правопорушення, особа, яка має право на складання протоколу, може
звертатися до правоохоронних органів (поліції), які відповідно до своїх обов'язків
надають у межах наданих їм повноважень допомогу представникам державних
органів у здійсненні їх законної діяльності.
Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до
адміністративної комісії за місцем проживання особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності.
Статтею 277 КУпАП передбачено, що справа про адміністративне правопорушення
розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання адміністративною комісією
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
ВИСНОВОК:
У нашому випадку, при нанесенні трафаретів (малюнків, написів) на
проїжджій частині дороги громадські інспектори благоустрою населених пунктів у
присутності поліцейського, на місці повинні по документам встановити особу і
скласти протокол у справі про адміністративне правопорушення, копію протоколу
надати особі, для прочитання і підпису.
Про отримання копії протоколу, особа відносно якої складено протокол на
екземплярі, який залишається у громадського інспектора і в екземплярі який їй
вручається, після прочитання протоколу повинна написати власноручно, на
сторінці, де надруковано і вписано текс: «Вважаю себе не винним у скоєнні
правопорушення» і розписатися.
Якщо особі, відносно якої складено протокол, не надають копію протоколу
вона повинна, перш ніж підписувати протокол написати власноручно, на сторінці, де
надруковано і вписано текс: «Копію протоколу мені не надано» і зробити фотографію
протоколу на свій мобільний телефон.
Питання: Які підстави для затримання особи, для встановлення особи, яка не має
документів?
Відповідь: Відповідно до ч. 1 ст. 208 КПК України «уповноважена службова особа має
право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину,
за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або
сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа
щойно вчинила злочин.
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від
кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо
тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного
антикорупційного бюро України.
Разом з тим, згідно ч. 1 ст. 262 КУпАП адміністративне затримання провадиться
органами внутрішніх справ (Національною поліцією):
–
при вчиненні дрібного хуліганства,
–
вчиненні насильства в сім'ї,
–
порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій,
–
при поширюванні неправдивих чуток,
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–
вчиненні
злісної
непокори законному розпорядженню
чи вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського
порядку державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх,
–
публічних закликів до невиконання вимог поліцейського,
–
при прояві неповаги до суду,
–
вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах,
–
порушення правил про валютні операції,
–
правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин,
–
незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції,
торгівлі з рук у невстановлених місцях,
–
при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у
громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль,
–
у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією,
–
при порушенні правил дорожнього руху,
–
правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень
законодавства про охорону і використання тваринного світу,
–
при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в
Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо
передбачених законами України;
Терміни затримання у такому випадку, згідно ст. 263 КУпАП, складають не більше
трьох годин.
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин,
може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних
випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин
придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до
трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин
з моменту затримання.
Відповідно до статті 32 Закону України «Про національну поліцію» поліцейський
має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або
документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:
1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка
перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити
правопорушення;
3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці
здійснення спеціального поліцейського контролю;
4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений
або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл,
якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньотранспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні
підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб
може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.
При цьому прямого обов’язку носити із собою документи законодавство не
передбачає, так само як і не передбачає відповідальності за неносіння документів.
Чинне законодавство передбачає чіткий та вичерпний перелік підстав для
затримання. Серед них немає такої підстави як відсутність у громадянина
документів, що посвідчують його особу.

