ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів"
Чинна редакція
Запропонована редакція
Кодекс України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1123 із наступними змінами):
Стаття 173. Дрібне хуліганство

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в
Дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в
громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та
інші подібні дії, що порушують громадський порядок і інші подібні дії, що порушують громадський порядок або
спокій громадян, спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти
годин, або виправні роботи на строк від одного до двох
місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

тягне за собою накладення штрафу від десяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока
годин, або виправні роботи на строк від одного до двох
місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк до десяти діб.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
особою,
яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до
п'ятдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти
процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк

від десяти до п'ятнадцяти діб.
Стаття
185.
Злісна
непокора
законному
розпорядженню або вимозі поліцейського, члена
громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, військовослужбовця
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, а
також вчинення таких же дій щодо члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного
кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в
охороні громадського порядку тягне за собою накладення штрафу від восьми до
п'ятнадцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або громадські роботи на строк від сорока до
шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного
до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів
заробітку, або адміністративний арешт на строк до
п'ятнадцяти діб.
Відсутня

Відсутня

Стаття
185.
Злісна
непокора
законному
розпорядженню або вимозі поліцейського, члена
громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, військовослужбовця або їх
образа
Злісна непокора законному розпорядженню або
вимозі поліцейського при виконанні ним службових
обов'язків, а також вчинення таких же дій щодо члена
громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з
їх участю в охороні громадського порядку –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти
годин, або виправні роботи на строк від одного до двох
місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку
протягом року було піддано адміністративному
стягненню за правопорушення, передбачене частиною
першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або адміністративний арешт на строк від
десяти до п'ятнадцяти діб.
Публічна образа поліцейського при виконанні
ним службових обов'язків або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і

Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання
вимог поліцейського чи посадової особи Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України
Публічні заклики в будь-якій формі до невиконання
розпоряджень або вимог поліцейського чи посадової особи
Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні
громадського
порядку
або
поширення
завідомо
неправдивих відомостей з метою провокації непокори
законній вимозі поліцейського, якщо ці дії призвели до
порушення громадського порядку,тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх
участю в охороні громадського порядку –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від двадцяти
до тридцяти годин.
Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання
законних розпоряджень або вимог поліцейського,
військовослужбовця чи посадової особи Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України
Публічні заклики в будь-якій формі до невиконання
законних розпоряджень або вимог поліцейського,
військовослужбовця чи посадової особи Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, у зв'язку
з виконанням ними обов'язків по охороні громадського
порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей
з метою провокації непокори законному розпорядженню
або вимозі поліцейського, якщо ці дії призвели до
порушення громадського порядку,тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправні роботи на строк від одного до двох
місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або
громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти
годин.

Стаття
185-10.
Злісна
непокора
законному
розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або
працівника Державної прикордонної служби України або
члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону
Злісна непокора законному розпорядженню чи
вимозі військовослужбовця або працівника Державної
прикордонної служби України під час виконання ним
службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного
кордону, суверенних прав України в її виключній
(морській)
економічній
зоні
чи
здійсненням
прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах
контролю) через державний кордон України або
контрольних
пунктах
в’їзду-виїзду,
або
члена
громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, який бере участь в охороні
державного кордону України, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню
за правопорушення, передбачене частиною першою цієї
статті, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 185-10. Злісна непокора законному
розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або
працівника Державної прикордонної служби України або
члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або їх образа
Злісна непокора законному розпорядженню чи
вимозі військовослужбовця або працівника Державної
прикордонної служби України під час виконання ним
службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного
кордону, суверенних прав України в її виключній
(морській)
економічній
зоні
чи
здійсненням
прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах
контролю) через державний кордон України або
контрольних
пунктах
в’їзду-виїзду,
або
члена
громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, який бере участь в охороні
державного кордону України, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправні роботи на строк від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або
адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню
за правопорушення, передбачене частиною першою цієї
статті, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або адміністративний арешт на строк від десяти до
п'ятнадцяти діб.

або адміністративний арешт на строк від десяти до
Публічна
образа
військовослужбовця,
п'ятнадцяти діб.
працівника Державної прикордонної служби України
при виконанні ними службових обов'язків, пов’язаних з
охороною державного кордону, суверенних прав
Відсутня
України в її виключній (морській) економічній зоні чи
здійсненням прикордонного контролю в пунктах
пропуску (пунктах контролю) через державний кордон
України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або
члена
громадського
формування
з
охорони
громадського порядку і державного кордону, який бере
участь в охороні державного кордону України, тягне за собою накладення штрафу від двадцяти
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від двадцяти
до тридцяти годин.
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні
здійснювати адміністративне затримання
здійснювати адміністративне затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила
Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може провадитися лише адміністративне правопорушення, може провадитися лише
органами (посадовими особами), уповноваженими на те органами (посадовими особами), уповноваженими на те
законами України.
законами України.
Адміністративне затримання провадиться:
Адміністративне затримання провадиться:
1) органами внутрішніх справ (Національною
1) органами внутрішніх справ (Національною
поліцією) - при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні поліцією) - при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні
насильства в сім’ї, порушення порядку організації і насильства в сім’ї, порушення порядку організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, демонстрацій, при вчиненні злісної непокори законному
вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи розпорядженню
чи
вимозі
поліцейського,
члена
вимозі поліцейського, члена громадського формування з громадського формування з охорони громадського порядку
охорони громадського порядку і державного кордону, а і державного кордону, а також військовослужбовця чи

також військовослужбовця чи образи їх, публічних
закликів до невиконання вимог поліцейського, при прояві
неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до
інформації в автоматизованих системах, порушення
правил про валютні операції, правил обігу наркотичних
засобів або психотропних речовин, незаконного продажу
товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з
рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних
напоїв у громадських місцях чи появі у громадських
місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і
громадську мораль, у випадках, коли є підстави вважати,
що особа займається проституцією, при порушенні правил
дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони
рибних запасів та інших порушень законодавства про
охорону і використання тваринного світу, при порушенні
правил перебування іноземців та осіб без громадянства в
Україні і транзитного проїзду через територію України, а
також в інших випадках, прямо передбачених законами
України;
2) органами прикордонної служби - у разі
незаконного перетинання або спроби незаконного
перетинання державного кордону України, порушення
порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї, порушення прикордонного режиму, режиму
в пунктах пропуску через державний кордон України або
режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду,
вчинення злісної непокори законному розпорядженню або
вимозі військовослужбовця чи працівника Державної
прикордонної служби України або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного

образи їх, публічних закликів до невиконання законних
розпоряджень або вимог поліцейського, при вчиненні
незаконного доступу до інформації в автоматизованих
системах, порушення правил про валютні операції, правил
обігу наркотичних засобів або психотропних речовин,
незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної
крадіжки, торгівлі з рук у невстановлених місцях,
жорстокого поводження з тваринами, при розпиванні
спиртних напоїв у заборонених місцях чи появі у
громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає
людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є
підстави вважати, що особа займається проституцією, при
порушенні правил дорожнього руху, а також в інших
випадках, прямо передбачених законами України;
2) органами прикордонної служби - у разі
незаконного перетинання або спроби незаконного
перетинання державного кордону України, порушення
порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї, порушення прикордонного режиму, режиму
в пунктах пропуску через державний кордон України або
режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду,
вчинення злісної непокори законному розпорядженню або
вимозі військовослужбовця чи працівника Державної
прикордонної служби України або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного
кордону чи образи їх, порушення правил використання
об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та
контрольованого
прикордонного
району,
у
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній
(морській) економічній зоні України, порушення правил

кордону, порушення правил використання об’єктів
тваринного світу в межах прикордонної смуги та
контрольованого
прикордонного
району,
у
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній
(морській) економічній зоні України, порушення правил
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і
транзитного
проїзду
через
територію
України,
невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну,
порушення порядку в’їзду до району проведення
антитерористичної операції або виїзду з нього;
…
4) посадовими особами Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення
військовослужбовцями,
військовозобов’язаними
та
резервістами під час проходження зборів, а також
працівниками Збройних Сил України під час виконання
ними службових обов’язків військових адміністративних
правопорушень, дрібного хуліганства, злісної непокори
законному розпорядженню чи вимозі посадової особи
Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, публічних закликів до невиконання вимог цієї
особи, порушення правил зберігання, носіння або
перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
і бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у
разі розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях,
появи у громадських місцях у п’яному вигляді, порушення
правил обігу наркотичних засобів або психотропних
речовин, а також у разі порушення правил дорожнього
руху водіями чи іншими особами, які керують військовими

перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і
транзитного
проїзду
через
територію
України,
невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну,
порушення порядку в’їзду до району проведення
антитерористичної операції або виїзду з нього;
…
4) посадовими особами Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення
військовослужбовцями,
військовозобов’язаними
та
резервістами під час проходження зборів, а також
працівниками Збройних Сил України під час виконання
ними службових обов’язків військових адміністративних
правопорушень, дрібного хуліганства, злісної непокори
законному розпорядженню чи вимозі посадової особи
Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України або його образи, публічних закликів до
невиконання вимог цієї особи, порушення правил
зберігання, носіння або перевезення вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів,
дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв у заборонених місцях, появи у громадських місцях у
п’яному вигляді, що ображає людську гідність і
громадську мораль, порушення правил обігу наркотичних
засобів або психотропних речовин, а також у разі
порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими
особами, які керують військовими транспортними
засобами;

транспортними засобами;
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може тривати не більш
як три години.
Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу
незаконно перетнути державний кордон України,
порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану
територію України або до району проведення
антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили
прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через
державний кордон України або режимні правила у
контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання
об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та
контрольованого
прикордонного
району,
у
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній
(морській) економічній зоні України, вчинили злісну
непокору законному розпорядженню або вимозі
військовослужбовця
чи
працівника
Державної
прикордонної служби України або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного
кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не
виконали рішення про заборону в’їзду в Україну,
порушили правила перебування в Україні або транзитного
проїзду через територію України, може бути затримано на
строк до трьох годин для складення протоколу, а в
необхідних випадках для встановлення особи та/або
з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб.

Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може тривати не більш
як три години.
Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу
незаконно перетнути державний кордон України,
порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану
територію України або до району проведення
антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили
прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через
державний кордон України або режимні правила у
контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання
об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та
контрольованого
прикордонного
району,
у
територіальному морі, внутрішніх водах та виключній
(морській) економічній зоні України, вчинили злісну
непокору законному розпорядженню або вимозі
поліцейського, військовослужбовця чи працівника
Державної прикордонної служби України або члена
громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону або образи їх, а також іноземців та
осіб без громадянства, які не виконали рішення про
заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування
в Україні або транзитного проїзду через територію
України, може бути затримано на строк до трьох годин для
складення протоколу, а в необхідних випадках для
встановлення
особи
та/або
з’ясування
обставин
правопорушення - до трьох діб.
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