
ПРАВА ДИТИНИ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ  

 
Кодекс України про адміністративні правопорушення 

 
Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення 
 
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 
настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону 
кримінальної відповідальності. 

 
Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 
відповідальність 
 
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 
 
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 
 
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні 

правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-

1 цього Кодексу. 
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами 
першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 
173, 174, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності 
на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 
правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, 
передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені         
статтею 24-

1 цього Кодексу. 
 
Стаття 24. Види адміністративних стягнень 
 
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі 

адміністративні стягнення: 
1) попередження; 
2) штраф; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення; 
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування 
транспортними засобами, права полювання); 

5-1) громадські роботи; 
6) виправні роботи; 
7) адміністративний арешт. 
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види 

адміністративних стягнень. 
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Стаття 24-

1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
 
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 
2) попередження; 
3) догана або сувора догана; 
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 

нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам 
на їх прохання. 

 
Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 
правопорушення 

 
Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, 

визнаються: 
1) щире розкаяння винного; 
2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне 

відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 
3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при 

збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 
4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 
5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до 

одного року. 
Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який 
вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і 
обставини, не зазначені в законі. 

 
Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне 
правопорушення 
 
Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, 

визнаються: 
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те 

осіб припинити її; 
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже 

було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка 
раніше вчинила кримінальне правопорушення; 

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 
4) вчинення правопорушення групою осіб; 
5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних 

обставин; 
6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає 

адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення 
може не визнати дану обставину обтяжуючою. 

 
Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 
 
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня 

вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два 



місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні 
правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи 
інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через 
три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш 
як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, 
зазначені у частині третій цієї статті. 

Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути 
накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його 
вчинення.  
 

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не 
була піддана адміністративному стягненню 
 
Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення 

виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа 
вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. 

 
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду 
 
Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має 

самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування 
заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної 
адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства. 

 
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання дітей 
 
<...> 
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 

правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - 
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до 

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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