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ШТРАФНІ БАЛИ, ЯК ВИД СТЯГНЕННЯ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» внесено зміни в кодекс 
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), 
щодо відповідальності за порушення Правил дорожнього руху 
(далі – ПДР). Даним нормативно-правовим актом законодавець 
ввів застосування нового адміністративного стягнення, таким як 
штрафні бали, які пов’язані лише с порушеннями ПДР.

Перш за все треба відзначити що адміністративну відпо-
відальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою 
технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або 
відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть 
юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний 
засіб [1, ст. 142].

Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі [2, ст. 271]. В даній статті 
йдеться мова про те що, кожному громадянину, який має право ке-
рування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отри-
мання права керування транспортним засобом) і до кінця року на-
раховується 150 балів.



74

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості 
балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується 
кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Осо-
бливої частини цього Кодексу. Наприклад, у випадку перевищення 
швидкості водієм, з нього знімається 50 балів.

Також слід зазначити, якщо розмір стягнення у вигляді штраф-
них балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали на-
кладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штраф-
них балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього 
Кодексу.

Треба звернути увагу на те, що Постанова про накладення 
адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може ви-
носитися без участі особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності [2 , ст. 2791]. При цьому постанова надсилається 
фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспорт-
ний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) реко-
мендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації 
(проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи). 

Також треба розглянути, скільки балів знімаються за різні 
види порушень ПДР. Наприклад по 50 балів зніматиметься із за-
гального балансу автовласника якщо його автомобілем буде вчи-
нено порушення (які будуть зафіксовані в автоматичному режимі):

1)  перевищення дозволеної швидкості руху більше як на 
20  км/год;

2)  проїзд на забороняючий сигнал світлофора чи жест регулю-
вальника;

3)  порушення вимог дорожніх знаків чи розмітки;
4)  правил перевезення вантажів, буксирування транспортних 

засобів;
5)  зупинки, стоянки;
6)  проїзду пішохідних переходів;
7)  ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих 

пішохідних переходах;
8)  порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної 

дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на 
проїзній частині;

9)  користування водієм під час руху транспортного засо-
бу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що 
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дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв 
оперативних транспортних засобів під час виконання ними невід-
кладного службового завдання) та за інші порушення.

Коли бали закінчаться, накладатиметься вже грошовий 
штраф.  

З вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що такий 
вид стягнення, як штрафні бали, це в першу чергу гуманний крок, 
зроблений законодавцем, який дозволяє при порушенні ПДР не 
сплачувати штраф, а обійтись зняттям штрафних балів, а по дру-
ге введення штрафних балів наближають наше законодавство до 
європейського, де штрафні бали діють понад десять років та чітко 
врегульовані.

Також ми вважаємо, що це дуже корисне нововведення, осо-
бливо для водіїв, які дуже рідко порушують ПДР.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Поняття «суспільні відносини» належить до фундаменталь-
них категорій будь-якої галузі права, зокрема адміністративного 
права. Суспільні відносини є головним об’єктом наукового осмис-
лення щодо формування адміністративно-правової доктрини, та 
базою для формування предмету адміністративного права. Право-
відносини являють собою ту форму, у якій певні суспільні відноси-
ни можуть здійснюватися [1, с. 31].

Адміністративні правовідносини охоплюють майже всі сфери 
суспільної та державної діяльності.

У підручнику професора Т.О.Коломоєць адміністративні пра-
вовідносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адмі-


