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Положення проекту Закону України „Про вибори народних депутатів України” 
№ 6531-2 (нова редакція) та відповідальність за їх порушення за чинним 
законодавством та в проектах змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Кримінального кодексу України, що перебувають на 
розгляді Верховної Ради України 

 

Положення законопроекту № 6531-2, 
які можуть бути порушені Відповідальність за порушення 

Виборчий бюлетень видається виборцю на загальній та 
спеціальній дільниці за умови пред’явлення паспорта 
громадянина України, тимчасового посвідчення 
громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до 
громадянства України), військового квитка (для 
військовослужбовців строкової служби), картки 
(довідки) установи кримінально-виконавчої системи. 
Виборчий бюлетень видається громадянину України на 
закордонних виборчих дільницях, а також на 
спеціальних виборчих дільницях, утворених на 
суднах, що перебувають у плаванні під Державним 
Прапором України, та на полярній станції України за 
умови пред’явлення паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, дипломатичного паспорта; службового 
паспорта; посвідчення особи моряка, паспорта 
громадянина України (на закордонних виборчих 
дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений 
виїзд громадян України за внутрішнім паспортом) – ч.3 – 
5 ст. 2 проекту 

Відповідальність за порушення вимог 
ч.ч. 3– 5 ст. 2 проекту не передбачена 
(крім випадків, коли порушення містить 
ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
158 ККУ). 
 

Виборець може використати свій голос тільки на одній 
виборчій дільниці, де він включений до списку виборців 
– ч. 2 ст. 3 проекту) 

Не передбачена 
 
Законопроектом № 6418 від 02.03.2005 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність за використання 
активного виборчого права особою, яка 
ним не володіє, або голосування більше, 
ніж 1 раз 

Військовослужбовцям строкової служби в день виборів 
надається відпустка для участі в голосуванні не менш 
як на чотири години – ч. 3 ст. 6 проекту 

Не передбачена (крім випадків, коли 
порушення містить ознаки злочину, 
передбаченого ст. 157 ККУ). Зокрема, 
надання відпустки меншої тривалості, ніж 
передбачено проектом може не тягнути 
юридичної відповідальності. 

Контроль за волевиявленням виборців забороняється. 
Забороняється розголошення відомостей, які дають 
можливість встановити зміст волевиявлення виборця – 
ст. 7 проекту 

Не передбачена – для осіб, які не є 
членами виборчих комісій, службовими 
особами (останні несуть відповідальність 
на підставах, передбачених ст. 159 ККУ) 
 
За умисне порушення таємниці 
голосування законопроектом № 6418 від 
02.03.2005 р. пропонується встановити 
кримінальну відповідальність 

Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих 
комісій, крім випадків, передбачених законом – ч. 12 ст. 
33 проекту 

Не передбачена (крім випадків, коли 
відповідне втручання може бути 
кваліфіковане за ст. 157 КК, або за ч. 3 ст. 



_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2005 

2

Положення законопроекту № 6531-2, 
які можуть бути порушені Відповідальність за порушення 

186-2КУпАП – за умови, якщо втручання 
перешкоджає виконанню обов’язків 
комісії, пов’язаних з реєстрацією 
кандидатів, підрахунком голосів та чи 
визначенням результатів виборів). 
 
За втручання в роботу виборчої комісії 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 
 
За перешкоджання роботі виборчої 
комісії чи члена виборчої комісії, 
пов’язаної з виконанням ним своїх 
службових обов’язків, якщо ці дії 
поєднано з обіцянкою або пропозицією 
надати певні майнові вигоди або їх 
фактичним наданням до чи після 
голосування або з поширенням завідомо 
недостовірних відомостей чи іншим 
обманом, із застосуванням насильства, 
погрозою насильства чи іншою погрозою, 
використанням службовою особою 
службового становища (дача незаконної 
вказівки з питань реєстрації кандидатів, 
списків кандидатів, підрахунку голосів 
виборців чи з інших питань, віднесених до 
виняткової компетенції виборчої комісії) 
законопроектом № 6418 від 02.03.2005 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність 

На засіданні Центральної виборчої комісії мають також 
право бути присутніми без дозволу чи запрошення 
кандидати у депутати та уповноважені особи партій 
(блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом 
не більше двох осіб від одної партії чи блоку), офіційні 
спостерігачі від іноземних держав та міжнародних 
організацій – ч. 1 ст. 34 

Присутність інших осіб, крім 
передбачених ч. 1 ст. 34, без дозволу чи 
запрошення на засіданні ЦВК не має 
наслідком юридичну відповідальність 
таких осіб. 
Перешкоджання присутності осіб, 
передбачених ч.1 ст. 34 не тягне 
юридичної відповідальності осіб, що 
перешкоджають такій присутності. 
 
Законопроектом № 6418від 02.03.2005 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність за перешкоджання 
діяльності офіційного спостерігача, якщо 
ці дії поєднані із застосуванням 
насильства, погрозою його застосування, 
іншою погрозою, пропозицією, обіцянкою 
надати певні майнові вигоди чи їх 
фактичним наданням, поширенням 
завідомо недостовірних відомостей або 
обманом 

На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у 
тому числі при підрахунку голосів та встановленні 

Невиконання рішення ВК про відмову у 
наданні дозволу на присутність на 
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які можуть бути порушені Відповідальність за порушення 

результатів голосування, на виборчій дільниці в день 
виборів у приміщенні, де проводиться голосування, 
мають право бути присутніми без дозволу чи 
запрошення відповідної комісії лише члени виборчих 
комісій вищого рівня, кандидати у депутати, 
уповноважені особи партій (блоків), офіційні 
спостерігачі від партій (блоків) – суб'єктів виборчого 
процесу (разом не більше двох осіб – кандидатів, 
уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів – від 
однієї партії чи блоку), не більше трьох офіційних 
спостерігачів від громадських організацій, а також 
офіційні спостерігачі від іноземних держав і 
міжнародних організацій, представники засобів масової 
інформації (не більше двох осіб від одного засобу 
масової інформації) – ч. 2 ст. 34. 
Перебування осіб, не передбачених частиною другою 
статті 34, на виборчій дільниці під час проведення 
голосування, а також на засіданні виборчої комісії при 
підрахунку голосів та встановленні результатів 
голосування не дозволяється – ч. 3 ст. 34 

засіданні ВК особою, яка присутня на 
засіданні без запрошення, не тягне 
юридичної відповідальності 
 
Порушення вимог ч. 3 ст. 34 проекту не 
тягне юридичної відповідальності (у 
випадку, якщо такі особи не втручаються 
у діяльність комісії, не вчиняють 
правопорушень, що тягнуть юридичну 
відповідальність вони навіть не можуть 
бути виведені з приміщення працівником 
органу внутрішніх справ в порядку, 
передбаченому проектом) 
 
За невиконання рішення виборчої комісії 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про 
позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, які 
неправомірно перешкоджають його проведенню – ч. 4 ст. 
34 проекту 

Невиконання рішення не тягне юридичної 
відповідальності (крім випадків, 
передбачених ч. 3 ст. 186-2 КУпАП) 
 
За невиконання рішення виборчої комісії 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

Рішення, прийняті виборчою комісією, вивішуються для 
загального ознайомлення не пізніше ранку наступного 
дня, а прийняті напередодні, в день голосування та під 
час встановлення результатів голосування – не пізніше 
ніж через три години після завершення засідання на 
стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в 
приміщенні комісії у місці, вільно доступному для 
відвідувачів,  а також доводяться до відома суб'єктів 
виборчого процесу, яких вони стосуються – ч. 7 ст. 35 

Не передбачена. Виконання відповідного 
обов’язку доцільно покласти на члена ВК 
(наприклад – секретаря комісії, 
бездіяльність якого може бути підставою 
для притягнення його до юридичної 
відповідальності) 

Члени виборчої комісії звільняються від виконання 
службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, 
необхідний для здійснення обов’язків члена комісії – ч. 9 
ст. 36 проекту. 

Не передбачена. 
 
За відмову у звільненні члена виборчої від 
виконання службових обов’язків на час 
виконання повноважень у комісії 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

До відділу обліку виборців району, міста, району в місті 
до 1 вересня року, який передує року проведення 
чергових виборів народних депутатів України, органи, 
підприємства, заклади, установи, організації чи їх 
посадові особи, визначені законопроектом, подають 
відомості про громадян, яким виповнилося чи 
виповниться до дня виборів 18 років – ч. 5 ст. 38. 
До відділу обліку виборців, що перебувають за 
кордоном, до 1 вересня року, який передує року 

Несвоєчасне подання відомостей, 
подання неповних, недостовірних 
відомостей, бездіяльність посадових осіб, 
керівників органів, підприємств, закладів, 
установ, організацій, представництв, 
командирів військових частин 
(формувань), по забезпеченню 
своєчасного подання повних і 
достовірних відомостей за відповідною 
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проведення чергових виборів народних депутатів 
України, дипломатичні та інші офіційні представництва 
та консульські установи України в іноземних державах 
подають інформацію про громадян України, які 
перебувають на консульському обліку, а також про 
інших громадян України, які проживають у відповідній 
іноземній державі; Міністерство оборони України подає 
інформацію про громадян України, які проходять службу 
у військових частинах (формуваннях), дислокованих за 
межами України – ч. 6 ст. 38. 
Посадові особи, керівники органів, підприємств, 
закладів, установ, організацій, представництв, 
командири військових частин (формувань), зазначені у 
законопроекті, зобов’язані забезпечити своєчасне 
подання повних і достовірних відомостей за відповідною 
формою – ч. 9 ст. 38 проекту 

формою не тягнуть юридичної 
відповідальності. 
 
За порушення порядку надання 
відомостей про виборців законопроектом 
№ 2018 від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 

Дипломатичні та інші офіційні представництва та 
консульські установи України зобов’язані вжити заходів 
для отримання достовірної інформації про громадян 
України, які перебувають на консульському обліку, а 
також про інших громадян України, які проживають у 
відповідній іноземній державі у тому числі шляхом 
звернення до компетентних органів влади країни 
перебування чи безпосередньо до громадян України, які 
проживають у відповідній іноземній державі – ч.7 ст. 38. 

Бездіяльність не тягне юридичної 
відповідальності 
 

Загальний список виборців в електронному форматі 
передається відповідним відділом обліку виборців до 
Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, 
визначені ЦВК. – ч. 13 ст. 38 проекту 

Порушення порядку і строків подання 
списку до ЦВК не тягне юридичної 
відповідальності. У законопроекті 
доцільно визначити посадову особу, яка 
має вчиняти дії, передбачені ч. 13 ст. 38 
проекту. 
 
За порушення порядку надання 
відомостей про виборців, списків виборців 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

Підприємство – виготовлювач відкріпних посвідчень 
забезпечує строге дотримання замовленої кількості 
виготовлених бланків відкріпних посвідчень, їх облік та 
передачу відповідно до рішень Центральної виборчої 
комісії – ч. 4 ст. 41 проекту 

Не передбачена (при цьому порушення 
вимог ч. 4 ст. 41 проекту не може бути 
кваліфіковане за ч. 2 ст. 158 ККУ, 
оскільки поняттям „виготовлення 
виборчого документа у спосіб, не 
передбачений законом” виготовлення 
виборчих документів понад замовлену 
кількість не охоплюється) 
 
За виготовлення виборчих бюлетенів 
понад встановлену кількість 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

При видачі відкріпного посвідчення на підставі 
звернення виборця два члени дільничної виборчої комісії 
вносять до бланку відкріпного посвідчення відомості та 

Порушення встановленої ч. 11 ст. 41 
проекту процедури видачі відкріпних 
посвідчень не тягне юридичної 
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відмітки, зазначені у законопроекті, пропонують 
виборцю поставити свій підпис у визначеному місці на 
бланку відкріпного посвідчення. У пред'явленому 
документі, що засвідчує громадянство України на 
сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному 
для цього місці проставляється відмітка: "Видане 
відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера 
відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, 
коли зроблена відмітка, номер територіального чи 
зазначення закордонного виборчого округу та виборчої 
дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка 
засвідчується підписами двох членів дільничної виборчої 
комісії із зазначенням їх прізвищ та скріплюється 
печаткою дільничної виборчої комісії – ч. 11 ст. 41 
проекту 

відповідальності члена ВК, що порушив 
вимоги ч. 11 ст. 41 проекту 

Не пізніш як за шість днів до дня виборів до окружної 
виборчої комісії місцеві органи МВС, Міністерства 
юстиції України, місцеві військові комісаріати, 
командири військових частин (формувань), 
дислокованих на території відповідного міста чи району, 
місцеві органи Державного департаменту з питань 
виконання покарань, місцеві органи опіки і піклування, 
керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють 
облік бездомних громадян подають відомості за 
встановленою формою про зміни у переліку громадян 
після 1 липня року, що передує року проведення виборів 
– ч. 4 ст. 43 Закону 
Не пізніш як за десять днів до дня виборів дипломатичні 
чи інші офіційні представництва та консульські установи 
України в іноземних державах, командири військових 
частин (формувань), дислокованих за межами України 
подають до ДВК відповідної закордонної виборчої 
дільниці за встановленою формою відомості про зміни в 
переліку громадян після 1 липня року, що передує року 
проведення виборів – ч. 2 ст. 46 проекту). Керівник 
відповідного представництва, установи, командир 
військової частини (формування) забезпечує 
своєчасність подання вказаних відомостей дільничній 
виборчій комісії та їх достовірність – ч. 3 ст. 46 проекту. 

Порушення встановлених строків, 
подання неповних або недостовірних 
відомостей, бездіяльність керівника 
відповідного представництва, установи, 
командира військової частини по 
забезпеченню своєчасності подання 
відомостей, передбачених ч. 2 ст. 46 
проекту не тягне юридичної 
відповідальності. 
 
За порушення порядку надання 
відомостей про виборців, списків виборців 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 

Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій 
дільниці, закордонній виборчій дільниці здійснюється 
головою, заступником голови або секретарем комісії – ч. 
1 ст. 44, ч. 15 ст. 46 проекту. Вичерпний перелік підстав 
внесення змін до списку виборців визначено ч. 2 ст. 44, 
ч. 13 ст. 46 проекту. 
Голова, заступник голови або секретар ДВК вносить 
зміни до списку виборців невідкладно після закінчення 
засідання комісії, на якому було прийнято відповідне 
рішення ДВК, або невідкладно після отримання 
відповідного рішення суду, переліків виборців, яких 
необхідно долучити до списку виборців на виборчій 
дільниці та яких необхідно виключити зі списку 
виборців, складених окружною виборчою комісією ч. 4 
ст. 44 проекту (рішення ЦВК прийнятого за підсумком 

Внесення змін до списку виборців з 
підстав, непередбачених проектом, за 
умови, що відповідні порушення не 
містять ознак злочину, передбаченого ст. 
157 КК, не тягне юридичної 
відповідальності. 
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розгляду скарги виборця – для закордонних дільниць, ч. 
15 ст. 46 проекту) 
При включенні виборця до списку виборців на виборчій 
дільниці у порядку внесення змін до списку виборців 
відомості про нього, передбачені формою списку 
виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з 
документами, що були підставою для включення 
виборця до списку виборців. При цьому у графі поруч з 
прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови 
дільничної чи окружної виборчої комісії або дата 
рішення суду про включення виборця до списку 
виборців – ч. 5 ст. 44 проекту. Виключення із списку 
виборців осіб, які неправомірно включені до нього, 
здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується 
записом „Виключено” та підписами голови та секретаря 
дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При 
цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається 
дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої 
комісії або дата рішення суду про виключення виборця 
до списку виборців – ч. 6 ст. 44 проекту 

Відповідальності за порушення 
процедури внесення змін до списку 
виборців при включенні виборця до 
списку виборців та при виключенні його 
зі списку не передбачено. 

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у 
стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців 
складаються за встановленою проектом формою 
відповідними ДВК на підставі відомостей, поданих 
керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять 
днів до дня виборів. Виборці, які повинні покинути 
лікувальний заклад, до подання та до списку виборців на 
такій дільниці не включаються – ч.2 ст. 45 проекту 

Включення до подання керівником 
лікувального закладу виборців, які 
повинні покинути лікувальний заклад до 
дня виборів, не тягне юридичної 
відповідальності. 

У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного 
лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня 
виборів, однак раніше ніж за два дні до вказаного дня, 
відповідна ДВК уточнює список виборців, включаючи 
виборця до списку виборців на підставі відомостей 
керівника відповідного закладу, підпис якого 
засвідчується печаткою відповідного закладу – ч.7 ст. 45 
проекту 

Несвоєчасне подання керівником закладу 
відомостей про виборця, що поступив до 
стаціонарного лікувального закладу 
оформлення подання з порушенням 
встановлених вимог, не тягне юридичної 
відповідальності. 

Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи 
матеріалів не за рахунок коштів Державного бюджету 
України та коштів виборчих фондів партій (блоків), 
кандидатів у депутати від яких зареєстровано ЦВК, 
незалежно від наявності погодження з партіями 
(блоками) – суб’єктами виборчого процесу чи 
висунутими ними кандидатами у депутати, 
забороняється – ч. 3 ст. 47 проекту 

Порушення встановленої ч. 3 ст. 47 
проекту заборони не тягне юридичної 
відповідальності. 
 
Законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність за 
відповідне порушення 
 
Законопроектом № 6418 від 02.03.2005 р. 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність за надання фінансової 
(матеріальної) підтримки у великих 
розмірах (10% граничної суми витрат 
коштів виборчого фонду) виборчій 
кампанії кандидата, партії, блоку, 
шляхом виготовлення, поширення 
агітаційних матеріалів, неоплачених з 
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виборчого фонду або оплати такого 
виготовлення, поширення; передачі 
коштів та цінностей на безоплатній 
основі або за необґрунтовано 
заниженими розцінками кандидату, 
партії, блоку 

Партія (блок) не проводить видатків на фінансування 
своїх передвиборчих заходів у закордонному виборчому 
окрузі – ч. 4 ст. 50 проекту 

Фінансування партією своїх 
передвиборчих заходів у закордонному 
виборчому окрузі не тягне юридичної 
відповідальності (за винятком 
оголошення попередження) 

Розпорядники коштів накопичувального рахунку 
виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік 
надходження та розподілу коштів виборчого фонду 
партії (блоку) між поточними рахунками. Розпорядники 
поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) 
несуть відповідальність за додержання фінансової 
дисципліни, цільове використання коштів виборчого 
фонду партії (блоку). – ч. 3 ст. 51 проекту. Розпорядник 
коштів поточного рахунку виборчого фонду партії 
(блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів 
відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії 
(блоку). Розпорядник поточного рахунку виборчого 
фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на сьомий 
день після дня виборів подати розпоряднику 
накопичувального рахунку виборчого фонду партії 
(блоку) фінансовий звіт про використання коштів 
відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії 
(блоку) – ч. 5 ст. 51 проекту. Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку виборчого фонду партії 
(блоку) зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день 
після дня виборів подати до Центральної виборчої 
комісії фінансовий звіт про надходження та 
використання коштів виборчого фонду партії (блоку). – 
ч.6 ст. 51 проекту. 

Чинне законодавство не передбачає 
відповідальності розпорядників коштів 
виборчих фондів за несвоєчасне подання 
звітів про надходження та використання 
коштів виборчих фондів, нецільове 
використання відповідних коштів (крім 
випадків, коли таке використання має 
ознаки злочину, передбаченого ст. 190, 
191 ККУ), порушення порядку обліку 
коштів виборчих фондів. 
 
Законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність за 
ненадання фінансового звіту про 
надходження та використання коштів 
виборчого фонду 

Партія (блок) має право розпочати свою передвиборну 
агітацію з моменту прийняття ЦВК рішення про 
реєстрацію кандидатів у депутати, включених до 
виборчого списку партії (блоку). Передвиборна агітація 
закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем 
виборів. – ч.ч. 1,2 ст. 64 проекту 

Проведення партією, блоком 
передвиборної агітації до прийняття ЦВК 
рішення про реєстрацію кандидатів від 
такої партії, блоку, не тягне юридичної 
відповідальності партії. 
 
За порушення строків здійснення 
передвиборної агітації законопроектом 
№ 2018 від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 
 

Передвиборна агітація напередодні та в день виборів 
забороняється. У цей же час забороняється проведення 
масових акцій (зборів, походів, демонстрацій, мітингів) 
від імені партії (блоку) – суб'єкта виборчого процесу, 
розповсюдження агітаційних матеріалів, а також 
публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи 
окремими кандидатами у депутати концертів, вистав, 

Проведення передвиборної агітації в 
останню суботу перед днем виборів не є 
підставою для притягнення особи, яка 
проводить таку агітацію до юридичної 
відповідальності (ст. 186-2 КУпАП 
забороняє передвиборну агітацію лише в 
день виборів). Розповсюдження виборчих 
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спортивних змагань, демонстрації фільмів та 
телепередач чи інших публічних заходів. – ч.3 ст. 64 
проекту. З часу припинення передвиборної агітації 
забороняється проведення агітаційних заходів, 
оприлюднення передвиборних агітаційних матеріалів у 
засобах масової інформації, демонстрація агітаційних 
фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, 
плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи 
друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за 
чи проти партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу 
чи публічна оцінка діяльності цих партій (блоків)чи 
кандидатів у депутати. – ч. 19 ст. 70 проекту 

листівок, плакатів, інших друкованих 
агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації, публічні заклики 
голосувати за чи проти партій (блоків), 
якщо відповідні дії вчиняються 
підприємством, установою, чи 
організацією, не має для відповідних 
суб’єктів негативних правових наслідків. 
 
За порушення строків здійснення 
передвиборної агітації законопроектом 
№ 2018 від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 

Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення 
публічних заходів передвиборної агітації відповідну 
окружну виборчу комісію – ч. 9 ст. 65 проекту 

Неповідомлення не є підставою для 
юридичної відповідальності. 
 
За порушення порядку ведення 
передвиборної агітації законопроектом 
№ 2018 від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 

Розміщення носіїв політичної реклами, а також 
розповсюдження політичної реклами через 
радіотрансляційні або інші мережі сповіщання 
пасажирів, у транспортних засобах громадського 
користування, на станціях метрополітену, вокзалах, 
портах та аеропортах забороняється – ч. 10 ст. 65 
проекту 

Відповідальність за порушення ч. 10 ст. 
65 не передбачена. 
 
За проведення передвиборної агітації в 
заборонених місцях законопроектом № 
2018 від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 

У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми 
власності було надано для проведення передвиборного 
публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії 
(блоку), власник (володар, користувач) цього будинку 
(приміщення) не має права відмовити в його наданні на 
тих же умовах іншій партії (блоку) – суб’єкту виборчого 
процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що 
перебувають у власності чи постійному користуванні 
партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу. – ч. 11 ст. 
65. 
Засіб масової інформації, який надав ефірний час або 
друковану площу одній партії (блоку) – суб'єкту 
виборчого процесу, не може відмовити у наданні 
ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах 
іншій партії (блоку) – суб'єкту виборчого процесу. – ч. 8 
ст. 67 проекту 

Відмова у наданні приміщення іншому 
кандидату у зв’язку з, наприклад, 
укладенням договору оренди такого 
приміщення з третьою особою не тягне 
юридичної відповідальності. 
У разі, якщо ефірний час, друкована 
площа було реалізовано під розміщення 
реклами, або квота на рекламу вичерпана, 
відмова ЗМІ не тягне юридичної 
відповідальності. 
 
За порушення права на користування 
приміщеннями законопроектом № 2018 
від 23.07.2002 р. пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 
 
За незаконну відмову у наданні 
приміщення для зустрічі з виборцями, 
інше порушення службовою особою вимог 
закону про вибори щодо сприяння 
кандидатам, партіям, блокам у 
законному веденні виборчої кампанії, 
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якщо воно призвело до зриву публічного 
заходу чи неможливості здійснення 
передвиборної агітації законопроектом 
№ 6418 від 02.03.2005 пропонується 
встановити кримінальну 
відповідальність. 

Участь у передвиборній агітації забороняється 
громадянам інших держав та особам без громадянства, у 
тому числі через журналістську діяльність чи у формі 
участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, 
інших публічних заходах, що проводяться на підтримку 
чи за підтримки партії (блоку) – суб’єкта виборчого 
процесу чи кандидата у депутати; органам виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування, 
правоохоронним та судовим органам; посадовим і 
службовим особам органів, крім випадків, коли 
відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у 
депутати; членам виборчих комісій протягом строку їх 
повноважень у відповідних виборчих комісіях. – ч. 1 
ст.70 проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
Адміністративну відповідальність за 
порушення пропонується встановити 
проектом № 2018 від 23.07.2002 

Засіб масової інформації, що оприлюднив матеріал, який 
партія (блок) або кандидат вважають недостовірним, не 
пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою 
про спростування, але не пізніш останнього дня перед 
днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), 
кандидату у депутати, щодо яких поширено 
недостовірну інформацію, можливість спростувати такі 
матеріали: надати такий самий ефірний час відповідно на 
телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому 
засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи 
кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким 
самим шрифтом і розміщений під рубрикою 
"спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не 
меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. 
Спростування повинно містити посилання на відповідну 
публікацію в друкованому засобі масової інформації, 
передачу на телебаченні, радіо та на факти, що 
спростовуються. Спростування, опубліковане в останній 
день перед днем виборів, не повинно містити прямих 
закликів до голосування за або проти певної партії 
(блоку). Спростування має бути оприлюднене без 
додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за 
рахунок засобу масової інформації. – ч. 7 ст. 50 проекту 

У випадку публікації друкованого 
матеріалу в ЗМІ, періодичність випуску 
якого складає, наприклад, рік, квартал, 
місяць, тиждень, вимога про 
спростування може бути не задоволена у 
встановлений проектом строк і ЗМІ не 
нестиме відповідальність за порушення 
строків розміщення спростування. 
 
За ненадання кандидату можливості 
спростувати оприлюднені недостовірні 
матеріали про нього законопроектом № 
2018 від 23.07.2002 пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 

Забороняється проводити передвиборну агітацію, що 
супроводжується наданням виборцям, закладам, 
установам, організаціям коштів або безоплатно чи на 
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така 
передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям коштів або безоплатно чи на 
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що 
супроводжується закликами або пропозиціями 
голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або 

Відповідальність не передбачена 
(відповідні дії не можуть бути 
кваліфіковані за ст. 157 ККУ) 
 
Законопроектом № 2018 від 23.07.2002 за 
непрямий підкуп пропонується 
встановити адміністративну 
відповідальність 
 
Законопроектом № 6096 від 06.09.2004 за 
непрямий підкуп виборців пропонується 
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згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, 
вважається непрямим підкупом виборців. – ч. 8 ст. 70 
проекту 

встановити кримінальну 
відповідальність 
 
За непрямий підкуп законопроект № 6418 
кримінальної відповідальності не 
передбачає. 

Забороняється проведення передвиборної агітації в 
зарубіжних засобах масової інформації, що діють на 
території України, а також у зареєстрованих в Україні 
засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної 
власності перевищує 50 відсотків. – ч. 14 ст. 70 проекту  

Здійснення передвиборної агітації у 
зарубіжних ЗМІ не тягне для таких ЗМІ 
жодних негативних юридичних наслідків. 

Забороняється виготовлення та розповсюдження 
друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не 
містять відомостей про установу, яка здійснила друк, 
його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за 
випуск. – ч. 18 ст. 70 проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
Законопроектом № 2018 від 23.07.2002 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність за 
відповідне порушення 

Забороняється оприлюднення в день виборів результатів 
опитування виборців щодо їх волевиявлення під час 
голосування до його закінчення. – ч. 20 ст. 70 проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
 

Заходи проведення опитувань виборців щодо їх 
волевиявлення під час голосування повинні безумовно 
забезпечувати збереження таємниці голосування 
опитуваного виборця. – ч. 20 ст. 70 проекту  

Відповідальність не передбачена 
 
За умисне порушення таємниці 
голосування законопроектом № 6418 від 
02.03.2005 р. пропонується встановити 
кримінальну відповідальність 

Офіційний спостерігач від партії (блоку), офіційний 
спостерігач від громадської організації не має права: 
безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, 
чинити дії, що порушують законний хід виборчого 
процесу або неправомірно заважають членам виборчої 
комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати 
замість виборця (у тому числі і на його прохання) 
виборчий бюлетень; бути присутнім при заповненні 
виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для 
таємного голосування – ч.8 ст. 74, ч. 12 ст. 75 проекту 
Офіційні спостерігачі від іноземних держав, 
міжнародних організацій не мають права 
використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із 
спостереженням за ходом виборчого процесу, а також 
втручатися у роботу виборчих комісій. – ч. 10 ст. 77 
проекту 
У разі грубого втручання у перебіг голосування, 
хуліганства чи інших правопорушень, які передбачають 
притягнення до відповідальності, голова або заступник 
голови дільничної виборчої комісії мають право 
запросити у приміщення для голосування працівника 
органів внутрішніх справ, який повинен вивести 
порушника із приміщення для голосування і після цього 
вжити до нього передбачених законом заходів. – ч. 2 ст. 
82 проекту 

Заповнення офіційним спостерігачем 
замість виборця виборчого бюлетеня, 
порушення ним таємниці голосування 
(входження до кабіни для таємного 
голосування, фото- та відеозйомка 
волевиявлення виборця) не тягнуть 
юридичної відповідальності. У цих 
випадках, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 82 
проекту, працівник ОВС не може вивести 
порушника з приміщення для 
голосування. 
 
За втручання в роботу виборчої комісії 
законопроектом № 2018 від 23.07.2002 р. 
пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 
 
Законопроектом № 6418 від 02.03.2005 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність за перешкоджання 
роботі виборчої комісії чи члена виборчої 
комісії, пов’язаної з виконанням ним своїх 
службових обов’язків, якщо ці дії 
поєднано з обіцянкою або пропозицією 
надати певні майнові вигоди або їх 
фактичним наданням до чи після 
голосування або з поширенням завідомо 
недостовірних відомостей чи іншим 
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обманом, із застосуванням насильства, 
погрозою насильства чи іншою погрозою, 
використанням службовою особою 
службового становища (дача незаконної 
вказівки з питань реєстрації кандидатів, 
списків кандидатів, підрахунку голосів 
виборців чи з інших питань, віднесених до 
виняткової компетенції виборчої комісії) 
 
За умисне порушення таємниці 
голосування законопроектом № 6418 від 
02.03.2005 р. пропонується встановити 
кримінальну відповідальність 

Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення 
Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, 
внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному 
виборцю під час видачі виборчого бюлетеня. – ч.8 ст. 78 
проекту. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без 
рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно 
до вказаного рішення, вважається недійсним. – ч. 10 ст. 
78 проекту. Особи, винні у протиправному псуванні 
виборчих бюлетенів, відшкодовують нанесену шкоду 
добровільно або в іншому порядку, встановленому 
законом. – ч. 11 ст. 78. 
Секретар комісії проставляє у визначених місцях 
кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної 
виборчої комісії. – ч. 11 ст. 79 проекту 

Виходячи зі змісту ч. 11 ст. 78 проекту 
особи, винні у протиправному псуванні 
виборчих бюлетенів притягаються до 
цивільно-правової відповідальності і 
зобов’язані відшкодувати вартість 
зіпсованих бюлетенів. 
 
Законопроектом № 64 18 від 02.03.2005 
пропонується встановити 
відповідальність за псування бюлетеня, 
яке призвело до неможливості визначити 
волевиявлення виборців, незаконне 
знищення бюлетеня чи проколу про 
підсумки голосування, їх викрадення або 
приховування 

Кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), 
офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі 
виборчих бюлетенів, має право на своє прохання 
невідкладно отримати копії протоколів про передачу 
бюлетенів ДВК, засвідчені на кожній сторінці головою і 
секретарем окружної виборчої комісії та скріплені 
печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії 
протоколу для партії (блоку) – суб'єкта виборчого 
процесу. – ч. 9 ст. 79 проекту 

Невидача копій протоколів не тягне 
юридичної відповідальності 

Член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище 
та ініціали і розписується у визначеному місці на 
виборчому бюлетені і контрольному талоні, проставляє 
на контрольному талоні у позначеному місці номер, за 
яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. – 
ч. 3 ст. 82 проекту 

Відповідальність не передбачена.  

Робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки 
забороняється. – ч. 3 ст. 82 проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
За нанесення будь-яких позначок на 
виборчих бюлетенях, за якими можна 
ідентифікувати громадян, яким ці 
бюлетені були видані для голосування, 
законопроектом № 6418 від 02.03.2005 р. 
пропонується встановити кримінальну 
відповідальність 

Виборець може перебувати у приміщенні для 
голосування лише протягом часу, необхідного для 

Відповідальність за порушення ч. 4 ст. 82 
не передбачена 
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голосування. Виборець, який проголосував, не має права 
повторного входу у приміщення для голосування. – ч. 4 
ст. 82 проекту 
Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в 
кабіні для таємного голосування. Під час заповнення 
виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні 
для таємного голосування інших осіб. – ч. 5 ст. 82 
проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
За умисне порушення таємниці 
голосування законопроектом № 6418 від 
02.03.2005 р. пропонується встановити 
кримінальну відповідальність 

Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім 
уповноваженого члена виборчої комісії, який видає 
бюлетені) забороняється – ч.7 ст. 82 проекту 

Відповідальність не передбачена 
 
Проект № 6418 не передбачає 
кримінальної відповідальності за 
отримання виборчого бюлетеня від інших 
осіб, однак, якщо такий бюлетень буде 
використано особою, яка його отримала, 
така особа може бути притягнута до 
кримінальної відповідальності 

Виборець особисто опускає заповнений виборчий 
бюлетень до виборчої скриньки. – ч. 8 ст. 82 проекту 

Відповідальність не передбачена 

О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії 
оголошує про закінчення голосування, після чого мають 
право проголосувати лише виборці, які знаходяться в 
приміщенні для голосування. Продовження голосування 
після часу, встановленого Законом, не допускається. – ч. 
12 ст. 82 проекту 

Відповідальність не передбачена 

У разі, якщо виборець, включений до витягу із списку 
виборців для голосування за місцем перебування, прибув 
у приміщення для голосування після того, як члени 
дільничної виборчої комісії вийшли для організації 
голосування за межами приміщення для голосування, 
такому виборцю не може бути виданий бюлетень для 
голосування до повернення членів комісії, що 
організовують голосування за межами приміщення для 
голосування та з‘ясування питання, чи не проголосував 
цей виборець за межами приміщення. – ч. 15 ст. 83 
проекту 

Видача бюлетеню виборцю за відсутності 
ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158 
ККУ, не тягне юридичної 
відповідальності 

Забороняється заповнення протоколів про підрахунок 
голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також 
внесення до них без відповідного рішення виборчої 
комісії будь-яких виправлень. – ч. 6 ст. 88 проекту. 
Забороняються заповнення протоколу про підсумки 
голосування в межах територіального виборчого округу 
олівцем. – ч. 4 ст. 92 проекту  

За відсутності ознак злочину, 
передбаченого ч.3 ст. 158 ККУ, 
порушення відповідних норм не тягне 
юридичної відповідальності 

Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій 
(блоків), офіційним спостерігачам, які були присутні при 
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх 
прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій 
статті протоколу, у тому числі з позначкою "Уточнений", 
засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої 
комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з 
розрахунку не більш як по одній копії кожного 
протоколу для кожної партії (блоку). – ч. 9 ст. 88 

Невидача копій уточненого протоколу не 
тягне юридичної відповідальності. 
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Положення законопроекту № 6531-2, 
які можуть бути порушені Відповідальність за порушення 

проекту. 
Кандидату у депутати, уповноваженій особі партії 
(блоку), офіційному спостерігачу на його прохання 
невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з 
поміткою "Уточнений") окружної виборчої комісії про 
підсумки голосування в межах територіального 
виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про 
повторний підрахунок голосів виборців на відповідній 
виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного 
протоколу для кожної партії (блоку). Зазначені копії 
засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем 
окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою 
виборчої комісії. – ч. 9 ст. 92 проекту 
Супроводження транспортування документів з ДВК до 
ОВК іншими особами (крім осіб, передбачених ч. 1 ст. 90 
проекту) забороняється. – ч. 1 ст. 90 проекту. 

Відповідальність не передбачена 

Під час транспортування документів забороняється 
розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою 
документацією. – ч. 2 ст. 90 проекту 

Відповідальність не передбачена 

Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, 
які не супроводжують транспортування виборчих 
документів до окружної виборчої комісії, залишаються у 
приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання 
повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок 
голосів окружною виборчою комісією. Печатка 
дільничної виборчої комісії залишається в сейфі у 
приміщенні виборчої комісії. ч. 4 ст. 90 проекту 

Відповідальність не передбачена 

Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих 
бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про 
порушення вимог цього Закону при проведенні 
голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи та 
рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих 
архівних установах протягом чотирьох років з дня 
офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, 
після чого знищуються в установленому порядку. – ч. 5 
ст. 117 проекту 

Відповідальність за незаконне знищення 
виборчої документації не передбачена. 
 
Кримінальну відповідальність за 
порушення пропонується встановити у 
законопроекті № 6389 від 10.02.2005 р 

 

 


