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Адміністративні правопорушення у Дніпропетровській області у 2017 році
У 2017р. у Дніпропетровській області було зареєстровано 382,3 тис. випадків порушень
адміністративного законодавства. Кількість розглянутих справ, по яких винесено постанови,
становила 369,3 тис. (у 2016р. відповідно 261,6 тис. та 251 тис.). Упродовж року накладено
адміністративні стягнення на 344,8 тис. осіб (у 2016р. – 234,2 тис. осіб).
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності
2017
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з оголошенням усного зауваження
передачею матеріалів прокурору, органам досудового слідства або дізнання
відсутністю події та складу адміністративного правопорушення
закінченням строків накладення адміністративного стягнення
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Кількість осіб, на яких накладено адміністративні стягнення
тис. осіб
700

649,6

600

508,9

500
400

310,4

300

344,8

289,0
200,7

200

169,5

234,2

100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Розмір заподіяної адміністративними правопорушеннями майнової шкоди становив
3232,2 тис.грн, яку було відшкодовано на 1,7%. Найбільшу майнову шкоду завдано
адміністративними правопорушеннями у сфері охорони природи, використання природних
ресурсів, охорони культурної спадщини (99,9%).

Географічне охоплення
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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