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Проект 
вноситься народними депутатами України



О.В. Співаковським  
М.М.Поплавським

Б.В. Дубневичем
О.В. Горбуновим

Я.О. Дубневичем
І.І. Куліченком

Т.Д. Кремінем
Ю.М.Березою

В.А. Корчиком
О.В.Юринець

М.Л. Боднаром
С.І.Мельником

В.В. Шкварилюком
О.В.Ледовських

І.І. Савкою
І.В.Васюником

М.Ю. Бурбаком
М.О.Кадикалом

М.Т. Федоруком
А.О. Рекою 

В.В. Амельченком


К.Ю.Павловим


Д.В. Ліньком


Г.Г. Кривошеєю


І.М. Констанкевич


І.М. Шурмою








Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 
_________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122, зі змінами):
1) Доповнити Кодекс новими статтями 173-5, 179-1 такого змісту 
«Стаття 173-5. Вчинення погрози, образи, переслідування, фізичного насильства стосовно педагогічного, науково-педагогічного або наукового працівника
Погроза, образа, переслідування, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно педагогічного, науково-педагогічного та наукового працівника, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода фізичному або психічному здоров’ю 
потерпілого, - 
тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення фізичного насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, стосовно педагогічного, науково-педагогічного та наукового працівника, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, - 
тягне за собою накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 179-1. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у закладах освіти 
Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів учасниками освітнього процесу та іншими особами на території закладів освіти, або поява таких осіб на території закладів освіти в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

2) Статтю 221:
після цифр «173-4» доповнити цифрами «173-5»;
після слів та цифр «частиною третьою статті 178» доповнити цифрами «179-1»;

3) Статтю 255:
після цифр «173-4» доповнити цифрами «173-5»;

2. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017 р., 38-39, ст. 380, зі змінами):
1) Частину першу статті 54 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 
«повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку учасників освітнього процесу та інших осіб».
У зв’язку з цим, абзаци другий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами третім – дев’ятнадцятим. 

2) Частину першу статті 57 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 
«повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку учасників освітнього процесу та інших осіб».
У зв’язку з цим, абзаци другий – десятий вважати відповідно абзацами третім – одинадцятим. 

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради					
         України                                                                         А. ПАРУБІЙ

