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Адміністративні правопорушення у Львівській області у 2018 році 

 
У 2018 році органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, зафіксували у Львівській області 277,3 тис. випадків адмінпорушень, 
щодо яких винесено постанови (рішення). Кількість виявлених порушень 
адміністративного законодавства порівняно з 2017 роком збільшилась на 38,4%.  

Найбільша кількість адміністративних правопорушень (70,8%) зафіксована в 
обласному центрі. Серед інших регіонів суттєва частка правопорушень припала на 

Яворівський (2,1%), Мостиський (1,8%), Стрийський (1,7%), Дрогобицький (1,6%) 
райони. 

До адміністративної відповідальності притягнено 267,1 тис. осіб (у 2017 році  –  

190,9 тис. осіб), з них 190,9 тис. осіб – Національною поліцією, 28,4 тис. осіб – 
підприємствами автомобільного транспорту та електротранспорту, 20,7 тис. осіб – 

районними (міськими) судами, 6,4 тис. осіб – митними органами, 5,0 тис. осіб – 

військовими комісаріатами.   
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Адміністративні стягнення у вигляді штрафу застосовано до 83,0% осіб, 

притягнених до адмінвідповідальності, у результаті чого накладено штрафів на суму 
211,0 млн.грн (у 2017 році – 199,5 млн.грн). Попередження було винесено 
16,6% правопорушникам, направлено на громадські роботи – 0,1%.    

 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


Географічне охоплення  

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 

 
Методологія та визначення 
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. 

Інформація підготовлена на підставі державного статистичного спостереження "Додержання вимог 
адміністративного законодавства". 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах, а також за статтями Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та по органах, уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/1/mp_dgo.zip 
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