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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
До розгляду законопроекту
за реєстр. №3571
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
2 вересня 2020 року (протокол № 53 ) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення протидії підкупу виборців (реєстр. №3571 від 02.06.2020), поданий
народними депутатами України Гривком С.Д., Брагаром Є.В. та іншими
народними депутатами України, поданий народним депутатом України Радіною
А.О.
У законопроекті шляхом внесення змін до Виборчого кодексу України
та Кримінального Кодексу України серед іншого передбачається встановити
кримінальну відповідальність за:
здійснення під час виборчого процесу 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) з порушенням обмежень,
встановлених законодавством, а також зміна (перерозподіл) під час виборчого
процесу 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 нетиповий спосіб у вигляді обмеження волі на строк від двох до
чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк зі штрафом 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 (частина четверта статті 160 Кримінального
Кодексу України);
ті самі дії, 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 у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що реалізація
його положень не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету
та/або інших бюджетів, про що також зазначається у експертному висновку
Міністерства фінансів України до законопроекту.
Однак, у разі виявлення таких правопорушень застосування відповідних
санкцій може зумовити збільшення видатків державного бюджету на утримання
в установах виконання покарань засуджених до позбавлення волі осіб, а також
до збільшення надходжень державного бюджету за умови застосування
штрафів, передбачених за вищезгадане правопорушення.
Відтак, до законопроекту належало надати фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), як визначено у частині
першій статті 27 Бюджетного кодексу України та у частині третій статті 91
Регламенту Верховної Ради України.
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії
підкупу виборців (реєстр. №3571), поданий народними депутатами України
Гривком С.Д., Брагаром Є.В. та іншими народними депутатами України, є
таким, що має опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести
до збільшення доходів та видатків державного бюджету залежно від санкцій за
вчинені правопорушення). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
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