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Про проект Закону України 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії 

стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та 

наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної 

цілісності України та деяких інших осіб 

 (реєстр. № 9217) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння 

військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та 

територіальної цілісності України та деяких інших осіб (реєстр. № 9217 від 

18.10.2018), поданий народними депутатами України Тетеруком А.А., 

Третьяковим О.Ю., Шкрум А.І. та Березою Ю.М., Комітет зазначає наступне. 

Щодо відповідальності за незаконне носіння військової форми одягу. 

Відповідно до частини 8 статті 7 Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» носіння військової форми одягу із знаками розрізнення 

військовослужбовців особами, які не мають на це права, забороняється і тягне за 

собою відповідальність згідно із законом. 

Водночас, Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить 

норми, відповідно до якої особи, які незаконно здійснюють носіння військової 

форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців,  можуть бути притягнуті 



до адміністративної відповідальності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, якими передбачити відповідальність за 

незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення 

військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, у 

вигляді: 

- попередження; 

- або накладання штрафу у розмірі від ста п’ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 550 грн до 3 400 грн) із 

конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення 

військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України. У разі повторного протягом року скоєння 

такого адміністративного правопорушення пропонується встановити 

відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 6 800 грн.) або 

громадських робіт на строк від тридцяти до сорока годин із конфіскацією 

відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних 

Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів 

України. 

Щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород. 

Відповідно до статті 1861 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, 

медалі, нагрудного знака до почесного звання (далі державних нагород), а так 

само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне 

зберігання тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного 

до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 грн до 34 грн). 

Як вбачається з пояснювальної записки, незначний розмір штрафу, 

передбачений у цій статті, не виконує функцій перевиховання правопорушника та 

попередження нових правопорушень, які закладені в основу адміністративної 

відповідальності. 

При цьому, відповідальність за незаконне виготовлення державних нагород,  

у тому числі нагрудного знака лауреата державної премії, президентської 

відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках, діючим 

законодавством не передбачена. 

Тому, законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, якими:  

1) посилити адміністративну відповідальність за купівлю, продаж, обмін чи 

іншу оплатну передачу державних нагород, а так само їх привласнення або 

носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання та передбачити, 

що розмір адміністративного штрафу за таке правопорушення буде становити 

від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 



грн до 1700 грн) з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака 

до почесного звання; 

2) передбачити відповідальність за незаконне виготовлення ордена, медалі, 

нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної 

премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках 

з метою збуту або носіння особою, яка не має на це права, або носіння, збут 

підробленого ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного 

знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, 

стрічки медалей на планках та передбачити відповідальність за таке 

правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 1700 грн до 3400 грн.) з 

конфіскацією відповідної державної нагороди, орденської стрічки і стрічки 

медалей на планках; 

3) в разі повторного протягом року скоєння такого адміністративного 

правопорушення пропонується встановити відповідальність у вигляді штрафу у 

розмірі від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 3400 грн до 6800 грн). 

Щодо відповідальності за наругу над місцем поховання захисника 

суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб. 

Відповідно до частини другої статті 297 Кримінального кодексу України 

осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, 

пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки 

Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників 

партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-

інтернаціоналістів та миротворців, караються обмеженням волі на строк від 

трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

Законопроектом пропонується передбачити таку ж відповідальність за 

осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності, борців за 

незалежність України у XX столітті. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 



 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно 

державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над 

місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та 

деяких інших осіб (реєстр. № 9217), поданий народними депутатами України 

Тетеруком А.А., Третьяковим О.Ю., Шкрум А.І. та Березою Ю.М., за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного головним з 

його опрацювання. 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 


