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Розглядаються аспекти вдосконалення цивільного захисту держави. 
Матеріали розраховані на інженерно-технічних працівників Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, науково-педагогічний склад, ад’юнктів, слухачів, студентів та курсантів 

навчальних закладів України та інших країн світу. 
 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова:  

САДКОВИЙ 
Володимир  

ректор Національного університету цивільного захисту України, 
доктор наук з державного управління, професор 

  
Заступник голови:  
АНДРОНОВ 
Володимир 

проректор з наукової роботи Національного університету 
цивільного захисту України, Заслужений діяч науки і техніки 
України, доктор технічних наук, професор 

Члени оргкомітету:  

DIMITAR  

Georgiev Velev 
Director Scientific Research Center for Disaster Risk Reduction 
University of national and world economy (Sofia) Professor, Doctor 

КРИВУЛЬКІН 

Ігор 
директор науково-дослідного, проектно-конструкторського та 

технологічного інституту мікрографії, кандидат фізико-

математичних наук 

КРОНІН 

Майкл 

професор департаменту соціальної роботи університету 

Монмута, міжнародний інструктор з надання психологічної 

допомоги у надзвичайних ситуаціях Американського Червоного 

Хреста, Нью-Йорк, США 

МАНДИЧ 

Олександра 

голова ради молодих вчених при Харківській обласній 

державній адміністрації, доктор економічних наук, професор 

РАИМБЕКОВ 

Кендебай  

Жанабильович 

заступник начальника з наукової роботи Кокшетауського 
технічного інституту Комітету з надзвичайних ситуацій 
Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан, кандидат 
фізико-математичних наук, Республіка Казахстан 

СИЛОВС 

Марек Гунарович 
заступник директора Коледжу пожежної безпеки та цивільного 
захисту Латвії, Республіка Латвія 

СОФІЄВА  

Ханим Раміз кизи 
начальник відділу організації медичної і психологічної 
допомоги Головного управління організації з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій МНС Республіки Азербайджан, 
Республіка Азербайджан 

TIKHONENKOV  

Igor 

Department of Chemistry, Ben-Gurion University of Negev,  

Beer-Sheva, Ph.D. on physics&mathematics, Israel 
 
 

 

 
 

 Національний університет цивільного захисту України 



www.nuczu.edu.ua 

www.nuczu.edu.ua 

46 

УДК 342.95 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Милько А.В., НУЦЗУ 

НК – Рубан А.В., НУЦЗУ 

 

Відповідно до частини 1 статті 299 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, постанова підлягає виконанню з моменту її винесення, але за 

наявності обставин, що роблять неможливим виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт 

або ускладнюють їх виконання, орган (посадова особа), який виніс постанову, може її 

виконання відстрочити строком до одного місяця. 

Аналогічно вирішується державним виконавцем питання щодо відстрочки 

виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. 

За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, орган (посадова особа), який виніс постанову про 

накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання., а разом з тим – й 

провадження з виконання постанови. 

До обставин зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення належать: 

– видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; 

– скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність за даний 

проступок; 

– смерть особи, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного 

стягнення. 

Згідно статті 303 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

постанова повинна бути звернута до виконання протягом трьох місяців з дня її 

винесення. Якщо постанова за цей час не була звернута до виконання, то вона не 

підлягає виконанню. У разі зупинення виконання постанови у зв’язку з оскарженням чи 

опротестуванням або відстрочки виконання постанови перебіг строку давності 

зупиняється до розгляду скарги чи протесту або до закінчення строку відстрочки. 

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення 

адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс 

постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом. 
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