ПРОЄКТ
Вноситься
народними депутатами України:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників
правоохоронних органів
_____________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1123 із
наступними змінами) такі зміни:
1) статтю 173 викласти в наступній редакції:
"Стаття 173. Дрібне хуліганство
Дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських
місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують
громадський порядок або спокій громадян, 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.";
2) у статті 185:
назву статті після слова "військовослужбовця" доповнити словами "або
їх образа";
в абзаці другому частини першої слова "від восьми до п'ятнадцяти"
замінити словами "від п'ятдесяти до ста", слова "до п'ятнадцяти діб" замінити
словами "від п'яти до десяти діб";
додати частину другу наступного змісту:
"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.";
додати частину третю наступного змісту:
"Публічна образа поліцейського при виконанні ним службових
обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського
порядку і 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.";
3) у статті 185-7:
у назві статті слово "вимог" замінити словами "законних розпоряджень
або вимог", після слова "поліцейського" додати слово "військовослужбовця";
частину першу викласти в наступній редакції:
" 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."
4) у статті 185-10:
назву статті доповнити словами "або їх образа";
в абзаці другому частини першої слова "до п'ятнадцяти діб" замінити
словами "від п'яти до десяти діб";
додати частину третю наступного змісту:
"Публічна образа військовослужбовця, працівника Державної
прикордонної служби України при виконанні ними 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 двадцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на
строк від двадцяти до тридцяти годин.";
5) у статті 262:
пункт першій частини другої викласти в наступній редакції:

"1) органами внутрішніх справ (Національною поліцією) - при вчиненні
дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім’ї, порушення порядку
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
при вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі
поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи 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;";
у пункті другому після слів "члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону" додати слова "чи образи їх";
у пункті четвертому частини другої після слів "злісної непокори
законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України" додати слова "або його образи",
слово " законом" виключити; після слів "п'яному вигляді" додати слова "що
ображає людську гідність і громадську мораль";
6) у частині другій статті 263 після слів "або вимозі" додати слово
"поліцейського", після слів "з охорони громадського порядку і державного
кордону" додати слова "або їх образи".
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Голова
Верховної Ради України
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