
              Додаток 1  

до Інструкції з оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення 

посадовими особами, уповноваженими 

на те Виконавчим комітетом Сновської 

міської ради 

 
Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону 

праці 
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, 

виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - 

підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно 

їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи 

- підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), 

визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених 

документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації 

робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог 

законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів 

підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою 

цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі 

діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або 

особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, - тягнуть за 

собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста 

до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких 

прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання 

статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування 

праці іноземця або особи без громадянства - тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 

фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою 

цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від 

однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 44-

3. Порушення правил щодо карантину людей 

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення 

від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 

самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час 

дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне 

за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

Стаття 103-

1. Порушення правил користування енергією, водою чи газом 
Самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової енергії, 

гарячої чи питної води без приладів обліку, результати вимірювання яких 

використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів 

обліку обов’язкове), або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який 

інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною, тепловою 

енергією, гарячою чи питною водою, а також самовільне використання з корисливою 

метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної 

шкоди, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти 

до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або 

накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

{Доповнено статтею 103-

1 згідно з Указом ПВР № 2444-11 від 27.06.86; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Законів № 2598-IV від 

31.05.2005, № 2119-VIII від 22.06.2017} 

Стаття 103-

2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт 
Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні 

робіт - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 

штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

{Доповнено статтею 103-

2 згідно з Указом ПВР № 3690-11 від 12.03.87, із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

Стаття 103-

3. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, 

гарячої та питної води 
Приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем 

автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж 

систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім 

мереж систем автономного водопостачання) без оснащення вузлами обліку будівель і 

приміщень - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Самовільний демонтаж, умисне знищення, пошкодження, розкомплектування, інше 

несанкціоноване втручання в роботу вузла комерційного обліку теплової енергії, гарячої 

чи питної води - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот 

до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Створення перешкод для доступу представника суб’єкта господарювання, який 

забезпечує експлуатацію та обслуговування відповідних зовнішніх інженерних мереж, 

виконавця комунальної послуги або іншої особи, що здійснює розподіл обсягів 

відповідної комунальної послуги, до вузла комерційного обліку відповідно до Закону 

України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Главу 8 доповнено статтею 103-

3 згідно із Законом № 2119-VIII від 22.06.2017} 
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Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю 

сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних 

сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи 

фермерських господарств 
Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських 

культур, що знаходиться у полі, пошкодження насаджень колективних 

сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських 

господарств - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторна потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю 

сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі, повторне пошкодження насаджень 

худобою чи птицею протягом року після накладення штрафу за таке саме 

правопорушення - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій 

машині - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті - тягне за собою 

накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

{Стаття 104 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4982-11 від 25.11.87, 

Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 2342-III від 05.04.2001, № 2454-IV від 03.03.2005} 

 

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення 

жилих будинків і жилих приміщень 
Порушення посадовими особами порядку взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, зняття з обліку та надання громадянам жилих приміщень, 

недодержання строків заселення жилих будинків і жилих приміщень - тягнуть за собою 

накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 149 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

Стаття 149-

1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, - тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від семи до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Кодекс доповнено статтею 149-

1 згідно із Законом № 4220-VI від 22.12.2011} 

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями 
Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання 

місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, 

порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного 

обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та 

перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, 

псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою - 

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 

штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

{Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 
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Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення 
Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського 

житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів - тягне за собою 

накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів 
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів 

підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

{Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97, в 

редакції Закону № 1825-VI від 21.01.2010} 

Стаття 152-

1. Порушення правил паркування транспортних засобів 
Несплата водієм транспортного засобу вартості послуг з користування 

майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або 

автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, - тягне за собою накладення штрафу 

від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного 

паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, - тягне за 

собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від п’ятнадцяти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують 

майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування 

транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для 

паркування - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів 

паркувальними автоматами, автоматичними в’їзними та виїзними терміналами або 

іншими засобами контролю за оплатою послуг паркування - тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для 

платного паркування транспортних засобів, від тридцяти до сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами другою, 

третьою або четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів 

господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних 

засобів, від ста двадцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів 
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи 

понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські 

місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних 

свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу 

на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так 

само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 

першою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб 

- від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Глава 12  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ 

ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, 

В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

{Назва глави 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3683-12 від 15.12.93} 

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які 

займаються підприємницькою діяльністю 
Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю, - тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) 

державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на 

порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене 

працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та 

сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, - тягне за собою 

накладення штрафу від одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою , яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть 

за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

{Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 7445-11 від 

27.04.89, № 8918-11 від 07.03.90, № 1255-12 від 25.06.91; Законами № 3683-12 від 

15.12.93, № 55/97-ВР від 07.02.97} 

 

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами 
Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, 

коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими 

виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими 

марками цього збору - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та 

виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. 

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського 

харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами 

в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених 

рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля 

пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або 

тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), 

алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові 
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автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 

років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або 

цигарок, чи поштучно (крім сигар), або торгівля пивом (крім безалкогольного), 

алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням 

відповідного органу місцевого самоврядування час доби, - тягне за собою накладення 

штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними 

напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу від 

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

предметів торгівлі. 

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть 

за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. 

{Стаття 156 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 

8918-11 від 07.03.90; Законами № 3683-12 від 15.12.93, № 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції 

Законів № 1685-III від 20.04.2000, № 2899-IV від 22.09.2005; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1512-VI від 11.06.2009, № 1824-VI від 21.01.2010, № 2376-VIII від 22.03.2018} 

 

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках 
Порушення правил торгівлі на ринках - тягне за собою попередження або 

накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 159 із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 

2342-III від 05.04.2001} 

 

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях 
Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших 

невстановлених місцях - тягне за собою накладення штрафу від одного до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без 

такої. 

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами - тягне за собою 

накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією предметів торгівлі. 

{Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 7445-11 від 

27.04.89, № 1255-12 від 25.06.91, Законом № 55/97-ВР від 07.02.97} 
 

Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації 

місця проживання 

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без 

паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також 

проживання громадян без реєстрації місця проживання - тягнуть за собою попередження. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою 

накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 197 із змінами, внесеними згідно із Законами № 296/95-ВР від 11.07.95, № 

55/97-ВР від 07.02.97, № 2342-III від 05.04.2001, № 1276-VI від 16.04.2009; в редакції 

Закону № 888-VIII від 10.12.2015 
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Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності 

Умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його 

втрату - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 198 із змінами, внесеними згідно із Законами № 296/95-ВР від 11.07.95, № 

55/97-ВР від 07.02.97} 
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