Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії
підкупу виборців»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Виборчий кодекс України
Стаття 57. Обмеження щодо ведення передвиборної
агітації
1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі
шляхом журналістської діяльності чи у формі участі у
концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних
заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки
кандидата (кандидатів) чи суб’єкта їх висування;
2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної
Республіки Крим та органам місцевого самоврядування,
правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим
особам у робочий час (крім випадків, якщо така особа є
кандидатом на відповідних виборах);
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голосувати за партії - суб’єктів виборчого процесу, кандидатів
на відповідних виборах або публічна оцінка діяльності таких
партій чи кандидатів, під час проведення заходів,
організованих органами державної влади, органами влади
Автономної
Республіки
Крим,
органами
місцевого
самоврядування,
державними
чи
комунальними
підприємствами, закладами, установами, організаціями.
2. У військових частинах (формуваннях), в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна
агітація обмежується. Відвідування військових частин
(формувань), установ виконання покарань і слідчих ізоляторів
окремими кандидатами чи їх довіреними особами,
представниками або уповноваженими особами партій
(організацій партій) забороняється. Зустрічі таких осіб з
виборцями організовуються відповідними окружними
виборчими комісіями разом з командирами військових частин
(формувань) або керівниками установ виконання покарань і
слідчих ізоляторів з обов’язковим повідомленням не пізніш як
за три дні до дня зустрічі всіх довірених осіб кандидатів,
уповноважених осіб партій (організацій партій) у відповідному
територіальному виборчому окрузі.
3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять
заклики до ліквідації незалежності України, зміни
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення
суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її
безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду
війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини,
здоров’я населення, забороняється.
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4. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим
особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у
своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами,
укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55
і частини другої статті 56 цього Кодексу, забороняється
агітувати за або проти кандидатів, партій (організацій партій),
оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм
перевагу в будь-якій формі.
5. Забороняється поширення завідомо неправдивих
відомостей про кандидата, партію (організацію партії) суб’єктів виборчого процесу. Засіб масової інформації, що
оприлюднив інформацію, яку кандидат, партія (організація
партії) вважають явно недостовірною, не пізніш як через три
дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як
за два дні до дня виборів зобов’язаний надати кандидату, партії
(організації партії), стосовно яких поширено недостовірні
відомості, на їхню вимогу можливість спростувати такі
матеріали: надати такий самий ефірний час відповідно на
телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі
масової інформації наданий кандидатом чи партією
(організацією партії) матеріал, який має бути набраний таким
самим шрифтом і розміщений під рубрикою "Спростування"
на тому самому 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 або радіо
та на факти, що спростовуються. Спростування має бути
оприлюднено без додатків, коментарів і скорочень та
здійснюється за рахунок коштів засобу масової інформації.
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6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що
супроводжується наданням виборцям грошових коштів чи
безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація
або надання виборцям грошових коштів чи безоплатно або на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або
пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного
кандидата, партію (організацію партії) або згадуванням імені
кандидата, назви партії (організації партії) вважається
підкупом виборців.
Норма відсутня
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або надання виборцям грошових коштів чи безоплатно або на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів,
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пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного
кандидата, партію (організацію партії) або згадуванням імені
кандидата, назви партії (організації партії) вважається підкупом
виборців.
Під час виборчого процесу всіх виборів забороняється
здійснення органами державної влади, органами місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами
та
організаціями незалежно від форми власності
та
господарювання (в тому числі благодійними, громадськими
і т.д.) масової (більше ніж 50-ти особам протягом одного
календарного місяця) видачі громадянам безповоротної
матеріальної (грошової) допомоги або допомоги в іншій
формі (майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних
активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи
негрошового характеру), крім випадків, коли відповідна
діяльність відноситься до безпосередніх повноважень
органів державної влади або органів місцевого
самоврядування (їх структурних підрозділів) і здійснюється
ними у відповідному обсязі на постійній основі. Також під
час виборчого процесу забороняється зміна (перерозподіл)
повноважень органів державної влади або органів місцевого
самоврядування (їх структурних підрозділів) з метою
здійснення видачі громадянам безповоротної матеріальної
(грошової) допомоги або допомоги в іншій формі в
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нетиповий спосіб. Порушення вказаних у цьому абзаці
вимог вважається підкупом виборців.
7. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день
після початку виборчого процесу загальнодержавних виборів,
чергових місцевих виборів розміщує на своєму офіційному веб7. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день сайті роз’яснення щодо заборони надання грошових коштів чи
після початку виборчого процесу загальнодержавних виборів, безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт,
чергових місцевих виборів розміщує на своєму офіційному цінних паперів, кредитів, лотерей.
веб-сайті роз’яснення щодо заборони надання грошових
8. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм
коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів, партій
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.
(організацій партій) або політичної реклами забороняється.
8. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм Політична реклама повинна бути відокремлена від інших
передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів, партій матеріалів і позначена як така.
(організацій партій) або політичної реклами забороняється.
9. Забороняється переривати передачі передвиборних
Політична реклама повинна бути відокремлена від інших програм кандидатів, партій (організацій партій) рекламою
матеріалів і позначена як така.
товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
9. Забороняється переривати передачі передвиборних Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з
програм кандидатів, партій (організацій партій) рекламою комерційною чи соціальною рекламою або використання
товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. комерційної чи соціальної реклами для здійснення
Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці передвиборної агітації у будь-якій формі.
з комерційною чи соціальною рекламою або використання
10. Забороняється проведення передвиборної агітації в
комерційної чи соціальної реклами для здійснення іноземних засобах масової інформації, що діють на території
передвиборної агітації у будь-якій формі.
України.
10. Забороняється проведення передвиборної агітації в
11. Забороняється розміщення друкованих передвиборних
іноземних засобах масової інформації, що діють на території агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про
України.
перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, а також у
11. Забороняється розміщення друкованих передвиборних місцях, де такі матеріали можуть перешкоджати безпеці
агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про дорожнього руху.
перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, а також
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у місцях, де такі матеріали можуть перешкоджати безпеці
12. Кандидатам на відповідних виборах, які займають
дорожнього руху.
посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої
12. Кандидатам на відповідних виборах, які займають влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах
самоврядування,
державних,
комунальних
посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої місцевого
влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах підприємствах, закладах, установах, організаціях, військових
місцевого
самоврядування,
державних,
комунальних частинах (формуваннях), забороняється залучати для
підприємствах, закладах, установах, організаціях, військових передвиборної агітації або використовувати для будь-якої
частинах (формуваннях), забороняється залучати для роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації,
передвиборної агітації або використовувати для будь-якої підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування,
роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також
підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, використовувати службові чи виробничі наради, збори
приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також колективу для проведення передвиборної агітації.
використовувати службові чи виробничі наради, збори
колективу для проведення передвиборної агітації.

13. Забороняється виготовлення та поширення друкованих
передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять
13. Забороняється виготовлення та поширення друкованих відомостей про підприємство, яке здійснило друк, тираж,
передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника
відомостей про підприємство, яке здійснило друк, тираж, таких матеріалів.
інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника
14. Публікація агітаційних матеріалів у засобах масової
таких матеріалів.
інформації, поширення виборчих листівок, розклеювання
14. Публікація агітаційних матеріалів у засобах масової виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти
інформації, поширення виборчих листівок, розклеювання кандидатів, партій (організацій партій), розповсюдження
виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації
кандидатів, партій (організацій партій), розповсюдження забороняються. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з
політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню
забороняються. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються повторного голосування, відповідними службами місцевих
з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки
дню повторного голосування, відповідними службами Крим та органів місцевого самоврядування.
місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної
15. Забороняється використання приміщень, в яких
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
розташовуються органи державної влади, органи влади
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15. Забороняється використання приміщень, в яких
розташовуються органи державної влади, органи влади
Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування, для проведення заходів передвиборної
агітації.

Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування, для проведення заходів передвиборної агітації.

17. Розміщення матеріалів передвиборної агітації у
транспортних засобах громадського користування та на їх
зовнішній поверхні, у тому числі таксі, розміщення таких
матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій
метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та
аеропортів, зупинках громадського транспорту, а також
розповсюдження матеріалів передвиборної агітації через
телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі
сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях
станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних
вокзалів, портів та аеропортів, на зупинках громадського
транспорту, на проїзних разових, місячних чи інших квитках
забороняється.

матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену,
автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів,
зупинках громадського транспорту, а також розповсюдження
матеріалів передвиборної агітації через телерадіотрансляційні
або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та
інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах
метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та
аеропортів, на зупинках громадського транспорту, на проїзних
разових, місячних чи інших квитках забороняється.

16. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та
політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
16. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів організацій державної та комунальної власності.
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
17. Розміщення матеріалів передвиборної агітації у
та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і транспортних засобах громадського користування та на їх
організацій державної та комунальної власності.
зовнішній поверхні, у тому числі таксі, розміщення таких

18. У разі надходження до Центральної виборчої комісії,
окружної або територіальної виборчої комісії заяви чи іншого
повідомлення про порушення, що мають ознаки вчинення
кримінального
чи
адміністративного
правопорушення,
18. У разі надходження до Центральної виборчої комісії, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає зазначене
окружної або територіальної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення до відповідних правоохоронних органів.
повідомлення про порушення, що мають ознаки вчинення
кримінального чи адміністративного правопорушення,
відповідна виборча комісія невідкладно надсилає зазначене
повідомлення до відповідних правоохоронних органів.
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Кримінальний кодекс України
Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи
неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких
дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого
виборчого права або права голосу (відмова від участі в
голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці
референдуму) більше одного разу, голосування за окремого
кандидата на виборах або відмова від такого голосування,
передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на
референдумі) іншій особі), незалежно від фактичного
волевиявлення особи та результатів голосування -

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем,
учасником референдуму для себе чи третьої особи
неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій,
пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого
права або права голосу (відмова від участі в голосуванні,
голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму)
більше одного разу, голосування за окремого кандидата на
виборах або відмова від такого голосування, передання
виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на
референдумі) іншій особі), незалежно від фактичного
волевиявлення особи та результатів голосування -

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк
строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику
референдуму неправомірної вигоди за вчинення або
невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою
реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у
референдумі (відмова від участі в голосуванні, голосування на
виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу,
голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від
політичної партії, місцевої організації політичної партії або
відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня
іншій особі), -

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику
референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення
будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним
свого виборчого права чи права на участь у референдумі
(відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій
дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу,
голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від
політичної партії, місцевої організації політичної партії або
відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня
караються обмеженням волі на строк до трьох років або іншій особі), позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права
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обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
караються обмеженням волі на строк до трьох років або
строк від одного до трьох років.
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права
3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
шляхом надання підприємствам, установам, організаціям строк від одного до трьох років.
неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім
товарів, що містять візуальні зображення найменування,
символіки, прапора політичної партії, вартість яких не
перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт,
послуг -

3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму)
шляхом надання підприємствам, установам, організаціям
неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім
товарів, що містять візуальні зображення найменування,
символіки, прапора політичної партії, вартість яких не
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт,
років або позбавленням волі на той самий строк з послуг карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох
позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, на строк від одного до трьох років.
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або
4. Здійснення під час виборчого процесу видачі
членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом
громадянам
безповоротної
матеріальної
(грошової)
ініціативної групи референдуму, кандидатом або його
допомоги або допомоги в іншій формі (майна, переваг, пільг,
довіреною особою на виборах, представником політичної
послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод
партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій
нематеріального чи негрошового характеру) з порушенням
комісії чи комісії з референдуму, уповноваженою особою
обмежень, встановлених законодавством, а також зміна
політичної партії чи місцевої організації політичної партії,
(перерозподіл) під час виборчого процесу повноважень
офіційним спостерігачем на виборах або референдумі, органів державної влади або органів місцевого
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи самоврядування (їх структурних підрозділів) з метою
років з позбавленням права обіймати певні посади або здійснення видачі громадянам безповоротної матеріальної
займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох (грошової) допомоги або допомоги в іншій формі в
років.
нетиповий спосіб карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох
років або позбавленням волі на той самий строк зі штрафом
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Норма відсутня

від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від одного до трьох років.
5. Дії, передбачені частиною другою, третьою або
четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою
змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи комісії з
референдуму, членом ініціативної групи референдуму,
кандидатом або його довіреною особою на виборах,
представником політичної партії чи місцевої організації
політичної партії у виборчій комісії чи комісії з
референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи
місцевої
організації
політичної
партії,
офіційним
спостерігачем на виборах або референдумі, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи
років з позбавленням права обіймати певні посади або
Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох
розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або років.
нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які
пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на
Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід
те підстав.
розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або
нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які
пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на
те підстав.
Народний депутат України

Гривко С.Д. (посв. №110)
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