Юридичний довідник
Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,
любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний
розвиток.
3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти,
готувати її до самостійного життя.
4. Батьки зобов'язані поважати дитину.
5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку
батьківського піклування щодо неї.
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших
видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють,
обов'язків щодо виховання дітей
Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених
законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та
виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн)
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного
стягнення,
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення,
відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу
на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які
передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що
їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:
Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони прав та
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коментованою статтею, полягає в: 1) ухиленні батьків або осіб, які їх замінюють, від
виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов
життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (ч. 1); 2) вчиненні неповнолітніми
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке
передбачено цим Кодексом (ч. 2); 3) вчиненні неповнолітніми діянь, що містять ознаки
злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони
не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність (ч. 3). 1.

Відповідно до ст.

12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків покладається
однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи,
які їх замінюють зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний,
духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її
природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя
та праці. Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до
прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних
цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у
суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх
членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними,
релігійними групами.
1. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав
обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток,
навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до
закону.
2. Відповідно до ст. 12 КпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які
досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного
віку. За правопорушення неповнолітніх, які не досягли шістнадцятирічного віку несуть
відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.
3. Відповідно до ст. 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким
до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від
чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за
умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи громадського
діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного
засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя,
захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової

допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне
тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне
середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 статей 345, 346, 350, 377, 398),
диверсію (ст. 113), бандитизм (ст. 257), терористичний акт (ст. 258), захоплення
заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення статевої
пристрасті неприродним способом (ст. 153), крадіжку (ст. 185, частина перша статей
262, 308), грабіж (ст. 186, 262, 308), розбій (ст. 187, ч. З статей 262, 308), вимагання
(ст. 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 статей 194, 347, 352,
378, ч.2 та 3 ст. 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277),
угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового
судна (ст. 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 2, 3 ст. 289),
хуліганство (ст. 296). За вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину,
якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, несуть
адміністративну відповідальність батьки або особи, які їх замінюють.
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі
умислу,
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неповнолітнього або особи, що їх замінюють.

Адміністративна відповідальність
Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи
розтрати - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від
п'яти до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне 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 адміністративний арешт на строк від десяти до
п'ятнадцяти діб.
Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент
вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян.

Стаття 173. Дрібне хуліганство
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння
до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і 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.

Кримінальна відповідальність
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження
1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для
життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його
функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою
працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне
знівечення обличчя, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого
мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших
осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на
замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є
небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього
Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату
працездатності менш як на одну третину, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до
певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження
1. Умисне легке тілесне ушкодження карається штрафом до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до
двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або
незначну втрату працездатності, карається штрафом від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного
року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної
інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених
іншими статтями цього Кодексу, караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним
законом правам, свободам та інтересам особи, караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від
трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних
збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

Стаття 185. Крадіжка
1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається
арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.
3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що
завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до
шести років.
4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п'яти
до восьми років.
5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається
позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 189. Вимагання

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій
майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами,
обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення
їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або
розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в
таємниці (вимагання), - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою
особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або
таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від
трьох до семи років.
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або
таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, - карається позбавленням волі на
строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.
4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене
організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи
зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока
годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що
завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від
одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі
на строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з
використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на
строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 296. Хуліганство
1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років
або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені
особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку,
чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, - караються позбавленням волі на
строк від двох до п’яти років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені
із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально
пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

