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Перелік додаткових правок і пропозицій, запропонованих робочою 

групою з підготовки до розгляду в другому читанні проекту Виборчого 

кодексу України для включення до порівняльної таблиці 

 

 1. Правка № 42. 

 Статтю 4 доповнити частиною восьмою з приміткою 1 такого змісту: 

 «8-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться 

у територіальній громаді, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». 

 

 2. Правка № 55. 

 В частині шостій статті 5 слова «зазначених у частині шостій» замінити 

словами «зазначених у частині сьомій». 

 

 3. Правка № 58. 

 Частину першу статті 7 викласти в такій редакції: 

 «1. Днем, у який відбуваються вибори, є день голосування на цих 

виборах. Днем голосування на виборах є неділя. День голосування на 

виборах не може збігатися з святковим днем або днем релігійних свят. Якщо 

день голосування, визначений відповідно до цієї статті, припадає на 

святковий день або день релігійного свята, день голосування переноситься на 

наступну неділю, крім випадку, коли останній можливий строк проведення 

позачергових виборів визначений Конституцією України і перенесення дня 

голосування призведе до його порушення». 

 

 4. Правка № 63. 

 Пункт 3 частини другої статті 8 виключити. 

 

 5. Правка № 74. 

 Частину сьому статті 9 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: 

 «1-1) на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної 

територіальної громади, міської ради, сільського, селищного, міського 

голови, голови об’єднаної територіальної громади, селищного чи сільського 

старости - виборець, який належить до відповідної територіальної громади». 

 

 6. Правка № 81. 

 Частину сьому статті 9 доповнити пунктом 6 такого змісту: 
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 «6) на додаткових виборах депутатів сільської, селищної, міської ради - 

громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 

Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася 

до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та 

проживають у межах відповідного виборчого округу». 

 

 7. Правка № 165. 

 В пункті 3 частини першої статті 23 слово «Законом» замінити словом 

«Кодексом». 

 

 8. Правка № 175. 

 В частині третій статті 25 слова «органи виконавчої влади» замінити 

словами «органи державної влади». 

 

 9. Правка № 192. 

 Статтю 25 доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

 «9. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує 

оприлюднення у публічній частині Єдиного державного реєстру фінансових 

звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, поданих 

розпорядниками звітів на загальнодержавних та місцевих виборах». 

 

 10. Правка № 194. 

 Доповнити статтею 25-1 такого змісту: 

 «Стаття 25-1. Організація роботи органів державної влади під час 

виборчого процесу 

 Органи виконавчої влади, у тому числі спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації 

державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, прокуратури, Національна 

поліція України, Служба безпеки України, органи Державного реєстру 

виборців організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі 

у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити охорону 

приміщень виборчих комісій, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої 

виборчої документації, прийом і розгляд документів щодо підготовки та 

проведення виборів депутатів, позовних заяв, скарг та звернень виборчих 

комісій у строки та спосіб, установлені цим Кодексом». 

 

 11. Правка № 215. 

 Частину другу статті 32 після слів «у загальнодержавних та 

регіональних друкованих засобах масової інформації» доповнити словами 

«, а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії». 



3 

 

 12. Правка № 227. 

 Частину четверту статті 36 викласти в такій редакції: 

 «4. Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і 

більше закладів чи установ». 

 

 13. Правка № 228. 

 Частину п’яту статті 36 викласти в такій редакції: 

 «5. Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином, щоб 

виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі 

(установі). 

 З метою забезпечення режиму перебування виборців у відповідному 

закладі (установі) допускається утворення в одному закладі (установі) більш 

ніж однієї спеціальної виборчої дільниці». 

 

 14. Правка № 229. 

 Частину шосту статті 36 викласти в такій редакції: 

 «6. Спеціальна виборча дільниця, утворена у місцях перебування 

виборців, зазначених у пунктах 1-5 частини другої цієї статті, є постійною. 

Центральна виборча комісія у взаємодії з місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування забезпечує утворення усіх 

необхідних спеціальних виборчих дільниць. Після початку виборчого 

процесу спеціальні виборчі дільниці у зазначених закладах (установах) не 

утворюються». 

 

 15. Правка № 230. 

 Статтю 36 доповнити частиною сьомою такого змісту: 

 «7. На суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором 

України, у місцях дислокації військових частин (формувань), зазначених у 

пунктах 7, 8 частини другої цієї статті, утворюються тимчасові спеціальні 

виборчі дільниці у порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 16. Правка № 231. 

 Статтю 36 доповнити частиною восьмою такого змісту: 

 «8. Спеціальні виборчі дільниці, утворені в місцях перебування, 

зазначених у пунктах 3-8 частини другої цієї статті, не входять до системи 

територіальної організації місцевих виборів». 

 

 17. Правка № 232. 

 Статтю 36 доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

 «9. Тимчасові спеціальні виборчі дільниці утворюються окружною 

виборчою комісією на підставі подань районних, районних у містах 

державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

(республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких 

затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні 
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надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за сорок вісім 

днів до дня голосування на загальнонаціональних виборах». 

 

 18. Правка № 233. 

 Статтю 36 доповнити частиною десятою такого змісту: 

 «10. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у 

відповідному закладі чи установі зазначаються: 

 1) назва закладу чи установи; 

 2) юридична адреса закладу чи установи; 

 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи 

установі на день голосування; 

 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса 

(у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної 

адреси закладу чи установи); 

 5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення 

відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної 

виборчої комісії та осіб, які за цим Кодексом мають право бути присутніми 

при голосуванні та підрахунку голосів». 

 

 19. Правка № 234. 

 Статтю 36 доповнити частиною одинадцятою такого змісту: 

 «11. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, 

що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначаються: 

 1) назва судна; 

 2) порт приписки судна; 

 3) орієнтовна кількість виборців на судні; 

 4) останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з 

порту приписки; 

 5) орієнтовний найближчий до дня голосування день заходу судна у 

порт України». 

 

 20. Правка № 243. 

 Частину шосту статті 39 після слів «приміщення дільничної виборчої» 

доповнити словом «комісії». 

 

 21. Правка № 251. 

 В пункті 2 частини першої статті 40 цифри «41» замінити цифрами 

«42». 

 

 22. Правка № 268. 

 В частині першій статті 45 цифри «15» замінити цифрами «41». 

 

 23. Правка № 275. 

 Текст статті 47 викласти в такій редакції: 
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 «Стаття 47. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць 

 1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день виборчого 

процесу загальнонаціональних виборів забезпечує оприлюднення в 

загальнодержавних та у відповідних регіональних чи місцевих друкованих 

засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої 

комісії переліку відповідних виборчих дільниць, що утворюються на 

постійній основі, із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці 

виборчі дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць. 

 2. Окружна виборча комісія оприлюднює свої рішення про утворення 

тимчасових спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих 

дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адреса 

відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування. 

Таке рішення публікується у регіональних чи місцевих друкованих засобах 

масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього 

рішення або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же 

строк. 

 3. Центральна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення 

про утворення у винятковому випадку спеціальної виборчої дільниці у 

відповідних регіональних чи місцевих друкованих засобах масової 

інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення 

або, у разі неможливості, в інший спосіб у цей же строк. 

 4. Центральна виборча комісія оприлюднює своє рішення про 

утворення закордонних виборчих дільниць у загальнодержавних друкованих 

засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття 

цього рішення або, у разі неможливості, оприлюднює в інший спосіб у цей 

же строк. Відповідна закордонна дипломатична установа України у державі, 

де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про 

утворення закордонної виборчої дільниці у друкованих засобах масової 

інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають 

на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке 

повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня отримання 

цього рішення». 

 

 24. Правка № 285. 

 Частину третю статті 54 викласти в такій редакції: 

 «3. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, фізичних 

та юридичних осіб, їх об’єднань, не передбачене Конституцією та законами 

України, у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, а також 

надання непередбачених законами вказівок, доручень членам Комісії чи 

перешкоджання в будь-якій формі діяльності Комісії забороняється і тягне за 

собою кримінальну відповідальність. Про будь-яке втручання, отримання 

будь-яких вказівок, доручень чи перешкоджання в будь-якій формі діяльності 

Комісії член Комісії зобов’язаний терміново в цей же день повідомити 

органи правопорядку у письмовій формі». 
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 25. Правка № 290. 

 Частину сьому статті 55 викласти в такій редакції: 

 «7. Рішення Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комісії 

не пізніше наступного дня з дня їх прийняття, а також публікуються в 

центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках, в порядку та 

в строки, встановлені цим Кодексом». 

 

 26. Правка № 302. 

 Статтю 55 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту: 

 «14. Комісія, із врахуванням вимог частини дванадцятої цієї статті, 

забезпечує утворення та функціонування експертної групи з числа 

представників інститутів громадянського суспільства, наукових установ, 

міжнародних організації та членів Комітету Верховної Ради України, до 

предметів відання якого належать питання законодавчого забезпечення 

організації та порядку проведення виборів і референдумів, правового статусу 

Центральної виборчої комісії; членів Центральної виборчої комісії. Члени 

експертної групи, зазначеної у частині дванадцятій цієї статті, визначаються 

рішенням Комісії за результатами проведення відкритого конкурсу з 

врахуванням досвіду в сфері виборчого процесу і здійснюють відповідну 

діяльність протягом двох років». 

 

 27. Правка № 308. 

 Частину першу статті 57 після слів «Президента України» доповнити 

словами «протягом п’ятдесяти днів з дня отримання подання». 

 

 28. Правка № 318. 

 Частину другу статті 57 викласти в такій редакції: 

 «2. У поданні Президента України про призначення на посаду членів 

(члена) Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій, утворених у 

поточному скликанні Верховної Ради України. Пропозиції депутатських 

фракцій подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 3 місяці до 

закінчення строку повноважень членів Комісії і розглядаються Президентом 

України протягом 15 днів з дня отримання. Президент України не пізніше 

ніж за 60 днів до закінчення строку повноважень членів Комісії вносить до 

Верховної Ради України подання про призначення на посаду членів (члена) 

Комісії. 

 Подання Президента України про призначення на посаду членів (члена) 

Комісії та порядок його внесення на розгляд до Верховної Ради України 

повинні відповідати вимогам статті 57-1 цього Кодексу». 

 

 29. Правка № 334. 

 Доповнити статтею 57-1 такого змісту: 

 «Стаття 57-1. Порядок внесення Президентом України подання про 

призначення на посаду членів (члена) Комісії, вимоги до подання, порядок 



7 

 

його розгляду Верховною Радою України 

 1. Заздалегідь, але не пізніш як за 90 днів до дня закінчення строку 

повноважень членів (члена) Комісії, а у разі дострокового припинення 

повноважень – не пізніше як через 15 днів з дня дострокового припинення 

повноважень члена (членів) Комісії, депутатські фракції, утворені у 

поточному скликанні Верховної Ради України, надсилають Президенту 

України свої пропозиції щодо кандидатур на зайняття вакантної посади члена 

Комісії з одночасним наданням їх копії Апарату Верховної Ради України. 

Якщо в вакантних посад членів Комісії є кілька, депутатські фракції можуть 

подати пропозиції щодо всіх вакантних посад. 

 2. На наступний день після їх отримання Апарат Верховної Ради 

України оприлюднює на веб-сайті Верховної Ради України пропозиції щодо 

кандидатур на зайняття вакантної посади члена Комісії із зазначенням 

депутатської фракції (депутатських фракцій), які запропонували кожну 

кандидатуру. 

 3. Президент України заздалегідь, але не пізніш як за 60 днів до дня 

закінчення строку повноважень членів (члена) Комісії, а у разі дострокового 

припинення повноважень – не пізніше як через 30 днів з дня дострокового 

припинення повноважень члена (членів) Комісії, подає до Верховної Ради 

України кандидатуру особи, що пропонується на посаду члена Комісії 

замість вибулого. На кожну вакантну посаду члена Комісії Президент 

України подає окреме подання про призначення. 

 4. Подання Президента України повинно формуватися з дотриманням 

принципу рівного представництва у Комісії кандидатів від кожної фракції. 

 У своєму поданні Президент України може запропонувати лише 

кандидатуру, пропозиція щодо якої була подана відповідно до частини 

першої цієї статті. 

 Пропозиції, які надійшли після спливу строку, зазначеного у частині 

першій цієї статті, Президент України не розглядає. 

 5. Якщо кандидатур, поданих відповідно до частини першої цієї статті є 

менше, ніж вакантних посад членів Комісії, то Президент України може 

самостійно запропонувати кандидатуру (кандидатури) на посаду члена 

Комісії щодо решти вакантних посад. Якщо кандидатур, поданих відповідно 

до частини першої цієї статті є більше, ніж вакантних посад членів Комісії, 

то перевага надається кандидатам від фракцій, які не представлені у складі 

Комісії. 

 6. Рішення Верховної Ради України щодо призначення членів Комісії 

приймається за наявності висновків відповідного комітету Верховної Ради 

України в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України». 

 

 30. Правка № 337. 

 Частину першу статті 58 викласти в такій редакції: 

 «1. Членом Комісії може бути громадянин України, який на день 

призначення досяг двадцяти п’яти років, має право голосу, проживає в 
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Україні відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу не менше 

п’яти останніх років, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або 

магістра за спеціальностями «правознавство» або «міжнародне право» або 

«публічне управління та адміністрування» чи науковий ступінь у галузі 

юридичних наук або державного управління та володіє державною мовою». 

 

 31. Правка № 338. 

 Частину другу статті 58 викласти в такій редакції: 

 «2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, 

який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не 

знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом останнього 

року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних, 

виборчих правопорушень або який визнаний у встановленому порядку 

недієздатним чи обмежено дієздатним». 

 

 32. Правка № 348. 

 Статтю 58 доповнити частиною восьмою такого змісту: 

 «8. Станом на день початку виборчого процесу загальнонаціональних 

виборів члени виборчої комісії зобов’язані мати електронний цифровий 

підпис, строк чинності посиленого сертифіката відкритого ключа якого 

закінчується не раніше ніж через один місяць після дня голосування. Якщо 

член виборчої комісії на момент призначення складу виборчої комісії не має 

електронного цифрового підпису, він зобов’язаний отримати його протягом 

наступних двох днів». 

 

 33. Правка № 363. 

 Частину третю статті 65 доповнити пунктом 10 такого змісту: 

 «10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого 

члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне, 

виборче правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції». 

 

 34. Правка № 370. 

 В частині сьомій статті 65 слово «тридцятий» замінити словом 

«п’ятнадцятий». 

 

 35. Правка № 373. 

 Частину восьму статті 65 після слів «Верховна Рада України» 

доповнити словами «не пізніш шестидесятиденного строку з моменту 

отримання подання Президента України». 

 

 36. Правка № 379. 

 Частину десяту статті 65 після слів «зазначеної у пункті 1 частини 

третьої» доповнити словами «цієї статті». 



9 

 

 37. Правка № 407. 

 Частину першу статті 72 викласти в такій редакції: 

 «1. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. 

На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно 

до цього Кодексу та інших законів України належить до повноважень 

Комісії. Повідомлення про засідання Комісії, а також проект порядку денного 

публікуються на офіційному веб-сайті Комісії невідкладно». 

 

 38. Правка № 411. 

 В частині четвертій статті 74 слова «від складу Комісії» замінити 

словами «від конституційного складу Комісії». 

 

 39. Правка № 424. 

 В частині шостій статті 82 слова «, патронатної служби Комісії» 

виключити. 

 

 40. Правка № 425. 

 В частині першій статті 83 слово «утворює» замінити словами «може 

утворювати». 

 

 41. Правка № 429. 

 Частину першу статті 86 викласти в такій редакції: 

 «1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії 

звичайної або спеціальної виборчої дільниці загальнонаціональних виборів, а 

також виборчої комісії місцевих виборів можуть входити виборці, які 

проживають у межах території України». 

 

 42. Правка № 440. 

 В частині п’ятій статті 86 слова «освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста або магістра за спеціальностями «правознавство» або 

«міжнародне право» замінити словами «вищу юридичну освіту». 

 

 43. Правка № 463. 

 Частину другу статті 87 доповнити пунктом 11 такого змісту: 

 «11) перелік необхідних умов та розумного пристосування для 

виконання повноважень члена комісії кандидатом з інвалідністю або з 

порушеннями здоров’я». 

 

 44. Правка № 468. 

 Частину четверту статті 87 викласти в такій редакції: 

 «4. До подання додається його електронна копія, а також ксерокопії 

першої та другої сторінок паспорта громадянина України (ксерокопія 

паспорта громадянина України у формі ID-картки) та сторінок, де 

зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до 
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Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина 

України для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України) кожної 

запропонованої особи, або інший документ, який підтверджує реєстрацію 

його місця проживання, виданий уповноваженим органом, власноручно 

написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, 

про згоду на участь у її роботі від відповідного суб’єкта подання кандидатур. 

Якщо претендент через інвалідність чи стан здоров’я не може власноручно 

заповнити заяву, для такої особи забезпечується розумне пристосування. 

Особи, запропоновані на керівні посади у виборчій комісії, зазначають також 

свою згоду на зайняття такої посади». 

 

 45. Правка № 486. 

 В частині п’ятій статті 88 слова «зазначених у частині шостій цієї 

статті» замінити словами «зазначених у частині третій цієї статті». 

 

 46. Правка № 487. 

 В частині сьомій статті 88 слово «заяви» замінити словом «документи». 

 

 47. Правка № 488. 

 В частині восьмій статті 88 слова «публікується Центральною 

виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в 

загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та 

оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії» 

замінити словами «невідкладно, але не пізніше наступного дня після його 

прийняття, оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її 

офіційному веб-сайті». 

 

 48. Правка № 491. 

 В частині третій статті 89 слова «зазначених у частині другій» замінити 

словами «зазначених у частині першій». 

 

 49. Правка № 492. 

 В частині п’ятій статті 89 слова «зазначених у частині другій» замінити 

словами «зазначених у частині першій». 

 

 50. Правка № 498. 

 Статтю 92 доповнити частиною третьою з приміткою 1 такого змісту: 

 «3-1. У разі проведення перших місцевих виборів у об’єднаній 

територіальній громаді, утвореній відповідно до вимог Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», і до складу якої увійшла 

територіальна громада (територіальні громади), розташована на території 

суміжного району, кандидатури до складу територіальних виборчих комісій, 

зазначених у частинах другій-третій цієї статті, вносяться районною 
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організацією партії, яка зареєстрована у тому районі, на території якого 

розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної 

громади. Якщо у районі, на території якого розташований адміністративний 

центр утвореної об’єднаної територіальної громади не зареєстровано районну 

організацію політичної партії, керівний орган політичної партії може 

погодити внесення кандидатур до складу територіальної виборчої комісії 

відповідною організацією партії, яка зареєстрована на території району 

(районів), до території якого належить територіальна громада (територіальні 

громади), які входять до складу утвореної об’єднаної громади». 

 

 51. Правка № 501. 

 Друге речення частини четвертої статті 92 викласти в такій редакції: 

 «Подання підписується керівником відповідної організації партії, 

скріплюється печаткою організації партії та печаткою цієї політичної партії». 

 

 52. Правка № 508. 

 Частину другу статті 93 викласти в такій редакції: 

 «2. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково 

включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику 

від політичних партій, представлених фракціями в поточному скликанні 

Верховної Ради України. Після включення кандидатур, поданих від 

політичних партій, представлених фракціями в поточному скликанні 

Верховної Ради України, переважне право на включення поданої ̈

кандидатури до складу територіальної виборчої комісії під час виборчого 

процесу мають організації партій - суб’єкти відповідного виборчого процесу, 

а поза виборчим процесом - відповідні організації партій, подані якими 

раніше особи відсутні у складі комісії після виникнення вакансії у її складі». 

 

 53. Правка № 514. 

 Частину п'яту статті 93 викласти в такій редакції: 

 «5. Якщо кількість кандидатур, поданих від політичних партій, 

представлених фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України, 

перевищує кількість вакантних місць у відповідній територіальній виборчій 

комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються 

шляхом жеребкування. 

 Якщо кількість поданих кандидатур, зокрема тих, які мають переважне 

право на включення до складу комісії відповідно до частини другої цієї 

статті, перевищує кількість вакантних місць у відповідній територіальній 

виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, 

визначаються шляхом жеребкування. Таке жеребкування проводиться 

виборчою комісією, яка уповноважена формувати склад територіальної 

виборчої комісії, не пізніше ніж на другий день після закінчення строку 

внесення подань, зазначеного у частині першій статті 92 цього Кодексу. 

 Жеребкування відповідно до положень цієї статті проводиться 
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виборчою комісією, яка уповноважена формувати склад територіальної 

виборчої комісії, не пізніше ніж на другий день після закінчення строку 

внесення подань, зазначеного у частині першій статті 92 цього Кодексу у 

порядку, встановленому Центральною виборчою комісією». 

 

 54. Правка № 517. 

 Частину шосту статті 93 викласти в такій редакції: 

 «6. Рішення про формування складу територіальної виборчої комісії 

оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад територіальної 

виборчої комісії на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не 

пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення. Рішення про 

зміни у складі територіальної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та 

у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед 

днем голосування. Порядок опублікування рішень про формування складу 

територіальної виборчої комісії та зміни у її складі встановлює Центральна 

виборча комісія». 

 

 55. Правка № 525. 

 В першому реченні частини четвертої статті 95 слова «власноручно 

написані» виключити. 

 

 56. Правка № 537. 

 Частину третю статті 96 викласти в такій редакції: 

 «3. Після включення до складу дільничної виборчої комісії звичайної 

чи спеціальної виборчої дільниці на загальнонаціональних виборах, суб'єктів, 

визначених частиною другою цієї статті, до складу цієї дільничної виборчої 

комісії включається по одному представнику від інших суб’єктів подання 

кандидатур, зазначених у частині першій статті 95 цього Кодексу, за 

винятком випадків, передбачених частиною десятою цієї статті». 

 

 57. Правка № 539. 

 Статтю 96 доповнити частиною третьою з приміткою 1 такого змісту: 

 «3-1. Якщо кількість кандидатур, поданих відповідно до частини другої 

цієї статті, перевищує кількість вакантних місць у відповідній дільничній 

виборчій комісії, визначену виходячи з максимального кількісного складу, 

визначеного частинами другою та третьою статті 94 цього Кодексу, 

кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом 

жеребкування. 

 Якщо після включення до складу дільничної виборчої комісії 

кандидатур, поданих відповідно до частини другої цієї статті, кількість 

кандидатур, поданих відповідно до частини третьої цієї статті перевищує 

кількість вакантних місць у відповідній дільничній виборчій комісії, 

визначену виходячи з максимального кількісного складу, визначеного 

частинами другою та третьою статті 94 цього Кодексу, кандидатури, які 
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включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування». 

 

 58. Правка № 540. 

 В частині п’ятій статті 96 слова «частинах третій або четвертій» 

замінити словами «частині п’ятій». 

 

 59. Правка № 541. 

 Статтю 96 доповнити частиною п’ятою з приміткою 1 такого змісту: 

 «5-1. Жеребкування, відповідно до положень цієї статті, проводиться 

виборчою комісією, яка утворює дільничні виборчі комісії, не пізніше ніж на 

п’ятий день після закінчення строку внесення подань у порядку, 

встановленому Центральною виборчою комісією». 

 

 60. Правка № 552. 

 В частині другій статті 99 слова та цифри «передбаченої частиною 

п’ятою статті 96» замінити словами та цифрами «передбаченої частинами 

третьою з приміткою 1, п’ятою та п’ятою з приміткою 1 статті 96». 

 

 61. Правка № 555. 

 В частині третій статті 100 слова «відповідно до частини третьої цієї 

статті» замінити словами «відповідно до частини другої цієї статті». 

 

 62. Правка № 556. 

 В частині четвертій статті 100 слова та цифри «статті 98 цього 

Кодексу» замінити словами та цифрами «статті 97 цього Кодексу». 

 

 63. Правка № 557. 

 Доповнити статтею 100-1 такого змісту: 

 «Стаття 100-1. Порядок заміщення вакантних посад членів дільничної 

виборчої комісії 

 1. У випадку дострокового припинення повноважень члена дільничної 

виборчої комісії суб'єкт подання кандидатур, від якого було призначено 

цього члена комісії, має право внести подання про заміну такого члена 

виборчої комісії - протягом п'яти днів з дня виникнення вакансії, але не 

пізніше 22 години останнього дня перед днем голосування. 

 2. У випадку, якщо подання, визначене частиною першою цієї статті, не 

внесено - відповідна вакансія не заповнюється, а склад виборчої комісії, 

відповідно, зменшується. 

 3. У випадку, якщо в наслідок виникнення вакансій, які не були 

заповнені відповідними суб'єктами подання, склад комісії став меншим, ніж 

передбачений частиною другою або третьою статті 96, виборча комісія, яка 

утворює дану дільничну виборчу комісію, пропонує всім суб'єктам, які 

мають право вносити подання до складу дільничної виборчої комісії та 

представники яких відсутні у складі цієї виборчої комісії, внести подання про 
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включення членів цієї виборчої комісії. У такому випадку заповнюються 

вакантні посади у такій кількості, щоб склад дільничної виборчої комісії 

відповідав її мінімальному складу. У разі необхідності застосовується 

механізм жеребкування. 

 4. У разі, якщо подання, передбачені частиною третьою цієї статті, не 

надійдуть або надійдуть у кількості, недостатній для сформування виборчої 

комісії у мінімальному складі, члени дільничної виборчої комісії на 

незаповнені вакансії включаються за поданням голови виборчої комісії, що 

формує відповідну дільничну виборчу комісію». 

 

 64. Правка № 560. 

 Частину другу статті 101 викласти в такій редакції: 

 «2. Особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, невідкладно 

ставить свій підпис під текстом присяги. Члену комісії після складення ним 

присяги видається посвідчення за підписом голови комісії, що утворила цю 

виборчу комісію, за формою, затвердженою Центральною виборчою 

комісією». 

 

 65. Правка № 564. 

 В частині першій статті 102 слова «органами державної влади (у тому 

числі судами), органами влади Автономної Республіки Крим» замінити 

словами «органами державної влади, судами, органами влади Автономної 

Республіки Крим». 

 

 66. Правка № 566. 

 Пункт 4 частини п'ятої статті 102 після слів «на відповідній території» 

доповнити словами «, виготовлювати копії таких документів». 

 

 67. Правка № 568. 

 В пункті 5 частини п'ятої статті 102 слова «органах державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим» замінити словами «органах 

державної влади, судах, органах влади Автономної Республіки Крим». 

 

 68. Правка № 569. 

 Пункт 1 частини сьомої статті 102 після слова «цього» доповнити 

словом «Кодексу». 

 

 69. Правка № 570. 

 В частині дев’ятій статті 102 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 70. Правка № 572. 

 Перше речення частини другої статті 103 викласти в такій редакції: 

 «Розмір та умови оплати праці голови, заступника голови, секретаря 
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виборчої комісії Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом 

Міністрів України». 

 

 71. Правка № 573. 

 В частині шостій статті 103 слова «зазначених у частині четвертій» 

замінити словами «зазначених у частині шостій». 

 

 72. Правка № 574. 

 В частині сьомій статті 103 слова «зазначених у частині четвертій» 

замінити словами «зазначених у частині шостій». 

 

 73. Правка № 575. 

 В частині восьмій статті 103 слова «зазначених у частині четвертій» 

замінити словами «зазначених у частині шостій». 

 

 74. Правка № 576. 

 В частині десятій статті 103 слова «відповідно до частини четвертої» 

замінити словами «відповідно до частини шостої». 

 

 75. Правка № 577. 

 В частині десятій статті 104 слова та цифри «частиною шостою 

статті 99» замінити словами та цифрами «частиною сьомою статті 99». 

 

 76. Правка № 580. 

 Частину четверту статті 105 викласти в такій редакції: 

 «4. Члени виборчої комісії Автономної Республіки Крим, 

територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до 

сформування на чергових та перших виборах у об’єднаних територіальних 

громадах у порядку, передбаченому цим Кодексом, нового складу 

відповідної виборчої комісії». 

 

 77. Правка № 584. 

 Пункт 9 частини першої статті 106 виключити. 

 

 78. Правка № 588. 

 Пункт 11 частини першої статті 106 викласти в такій редакції: 

 «11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком 

суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, корупційного 

злочину чи злочину проти виборчих прав громадян». 

 

 79. Правка № 592. 

 Пункт 12 частини першої статті 106 викласти в такій редакції: 

 «12) визнанням за рішенням суду його недієздатним, обмежено 

дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим». 
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 80. Правка № 594. 

 Частину третю статті 106 викласти в такій редакції: 

 «3. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 10, 11, 11-1, 

12, 13 частини першої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена 

виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за 

обставин, передбачених у пунктах 7-8 частини першої, частині другій цієї 

статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень». 

 

 81. Правка № 596. 

 В частині шостій статті 106 слова «у частині дев’ятій цієї статті» 

замінити словами «у частині восьмій цієї статті». 

 

 82. Правка № 597. 

 В частині дев’ятій статті 106 слова «у частині дев’ятій цієї статті» 

замінити словами «у частині шостій цієї статті». 

 

 83. Правка № 602. 

 В пункті 1 частини третьої статті 109 слова «в межах» виключити. 

 

 84. Правка № 608. 

 Пункт 2 частини другої статті 110 викласти в такій редакції: 

 «2) отримує список виборців від органу ведення Реєстру, Міністерства 

закордонних справ України або у випадках, передбачених цим Кодексом, 

складає список виборців; надає список виборців для загального 

ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим 

Кодексом». 

 

 85. Правка № 619. 

 Частину четверту статті 112 викласти в такій редакції: 

 «4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності 

більше половини від кількісного складу цієї комісії». 

 

 86. Правка № 621. 

 Частину п’яту статті 112 викласти в такій редакції: 

 «5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться 

підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій 

дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів та 

територіальної виборчої комісії на місцевих виборах при встановленні 

підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є 

повноважним за умови присутності більше половини від кількісного складу 

цієї комісії. У разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від 

складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами 

голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії». 
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 87. Правка № 626. 

 Статтю 113 доповнити частиною десятою такого змісту: 

 «10. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії 

протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій 

дільниці недійсним, установлення підсумків і результатів голосування, 

встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймається 

виборчою комісією, рішення якої було визнане протиправним, або виборчою 

комісією вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія 

не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом 

протиправним». 

 

 88. Правка № 627. 

 В пункті 3 частини другої статті 114 слова «офіційні спостерігачі від 

кандидатів чи суб’єктів їх висування» замінити словами «офіційні 

спостерігачі від кандидатів чи партій – суб’єктів їх висування». 

 

 89. Правка № 649. 

 Частину третю статті 115 доповнити реченнями такого змісту: 

 «У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на 

стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та 

надсилається до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому 

Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія оприлюднює 

протоколи засідань окружної та територіальної виборчих комісій на своєму 

офіційному веб-сайті невідкладно після їх надходження». 

 

 90. Правка № 652. 

 Частину шосту статті 115 викласти в такій редакції: 

 «6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді 

офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку 

наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня 

голосування, у день голосування та під час встановлення результатів 

голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах 

територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної 

одиниці, - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої 

комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів 

відповідного виборчого процесу, яких вона стосується, та надсилається до 

Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому Центральною 

виборчою комісією. Центральна виборча комісія оприлюднює постанови 

окружної та територіальної виборчих комісій на своєму офіційному веб-сайті 

невідкладно після їх надходження. Копія постанови, засвідчена головою 

виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії 

(секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше 

ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в 

день голосування - невідкладно видається суб'єкту виборчого процесу, якого 
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вона стосується, на його вимогу». 

 

 91. Правка № 660. 

 Статтю 115 доповнити частиною одинадцятою такого змісту: 

 «11. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, 

невідкладно оприлюднюються на стенді офіційних матеріалів відповідної 

комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після 

їх надходження до Центральної виборчої комісії». 

 

 92. Правка № 665. 

 Частину десяту статті 116 викласти в такій редакції: 

 «10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної 

виборчої комісії, територіальної виборчої комісії як юридичної особи 

шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, 

після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів 

з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному 

реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку 

встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, 

які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також 

акт спільної перевірки фінансово-контрольними органами. Додаткові 

документи для проведення державної реєстрації припинення окружної 

виборчої комісії та територіальної виборчої комісії як юридичної особи в 

результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи 

проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів 

з дня офіційного опублікування результатів виборів». 

 

 93. Правка № 798. 

 Частину першу статті 129 доповнити пунктом 3 такого змісту: 

 «3) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі». 

 

 94. Правка № 851. 

 Текст статті 137 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 137. Відносини виборців з Реєстром 

 1. Кожен виборець має право: 

 1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення 

Реєстру; 

 2) отримувати в установленому цим Кодексом порядку інформацію про 

своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до 

Реєстру; 

 3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних 

для цілей, не передбачених цим Кодексом, зокрема про те, кому і з яких 

підстав надавалася інформація про нього; 

 4) одержувати на безоплатній основі від відповідного органу ведення 

Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, 



19 

 

внесені до Реєстру, в установленому цим Кодексом порядку; 

 5) звертатися в порядку, встановленому цим Кодексом, до відповідного 

органу ведення Реєстру із заявою щодо неправомірного включення 

(невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших 

осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших 

осіб; 

 6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи 

бездіяльність органів Реєстру; 

 7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої 

права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру. 

 2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію 

щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених 

цим Кодексом випадках. 

 3. У разі внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця 

(кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам 

Реєстру в усуненні такого включення». 

 

 95. Правка № 862. 

 Текст статті 139 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 139. Публічний характер Реєстру 

 1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, 

гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується 

публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України 

у процесі ведення Реєстру. 

 2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати 

доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, 

встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в 

частині першій цієї статті. 

 3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні 

Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням 

Реєстру в межах, установлених цим Кодексом». 

 

 96. Правка № 866. 

 Текст статті 140 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 140. Форма ведення Реєстру виборців 

 1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою 

базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. 

 2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. 

Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, 

розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

 3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі 

запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених 
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статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у 

Реєстрі. 

 4. Некоректними відомостями Реєстру є: 

 1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних 

Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру; 

 2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру; 

 3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця. 

 5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця 

(кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються в 

установленому цим Кодексом порядку. Виправлення інших некоректних 

відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 146-147-1, 148-1 

та 149 цього Кодексу. 

 6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю 

персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, 

встановленому розпорядником Реєстру». 

 

 97. Правка № 879. 

 Текст статті 141 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців 

 1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) 

належать: 

 1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник 

Реєстру); 

 2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення 

Реєстру); 

 3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців 

(далі - регіональні органи адміністрування Реєстру). 

 2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник 

Реєстру: 

 1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу у процесі 

створення та ведення Реєстру; 

 2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру; 

 3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру; 

 4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру; 

 5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і 

коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами 

ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру; 

 6) надає право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок 

такого доступу відповідно до цього Кодексу; 

 7) здійснює ведення системних класифікаторів; 

 8) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 

 3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, 

є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами 
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місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, 

організаціями усіх форм власності. 

 4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, 

зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру. 

 5. Органом ведення Реєстру є: 

 1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний 

структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної 

адміністрації; 

 2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці 

Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської 

ради; 

 3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - 

відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний 

структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради. 

 6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію 

відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до 

його складу. 

 7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, 

встановленому цим Кодексом та розпорядником Реєстру. 

 8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких 

затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають 

адміністративно-процесуальну правосуб’єктність. 

 9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є: 

 1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ 

апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

 2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний 

підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації. 

 10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру 

поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до 

його складу. 

 11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють 

організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та 

організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання 

рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру 

має доступ до статистичних відомостей Реєстру. 

 12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу 

адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або 

перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний 

підрозділ Міністерства закордонних справ України. 

 13. Положення про орган (відділ) ведення Реєстру та Положення про 

регіональний орган (відділ) адміністрування Реєстру затверджується 
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розпорядником Реєстру». 

 

 98. Правка № 917. 

 Текст статті 146 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до 

органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру 

 1. Особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до 

Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру 

за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до 

Реєстру. 

 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення 

Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із 

зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 133 та 

пункті 1 частини першої статті 134 цього Кодексу. Така заява може бути 

подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, 

повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява 

може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним 

до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі 

Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. 

 До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт 

громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо 

особа нещодавно набула громадянства України). 

 Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно 

(за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом 

(копією документа), що підтверджує відповідний факт. 

 Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити 

адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано 

повідомлення, передбачене цієї статтею. 

 3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права 

голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого 

включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за 

місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в 

частині другій цієї статті. 

 До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, 

службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо 

особа нещодавно набула громадянства України). 

 Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно 

передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ 

України. 

 Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою органу 
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ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній 

формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до 

Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням 

мережі Інтернет, в установленому Розпорядником реєстру порядку. 

 4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого 

включення до Реєстру, відповідно до статті 135 цього Кодексу. 

 5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою 

про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а 

також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні 

для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до будь-яких органів, 

закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу. 

 6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 144 цього 

Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення 

відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення 

Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення 

відомостей щодо нього. 

 7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає 

виборцю або надсилає на виборчу адресу повідомлення про його включення 

до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У 

повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною 

першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також 

дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником 

органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. 

 Таке повідомлення в електронній формі надсилається на вказану 

заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом 

керівника органу ведення Реєстру. 

 8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається 

або надсилається повідомлення, зазначене в частині сьомій цієї статті, на 

адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця або на зазначену ним 

адресу електронної пошти. 

 9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви 

особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав: 

 1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу; 

 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, 

встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих 

відповідним органом, закладом, установою. 

 10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про 

це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. 

Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в 

заяві як її виборча адреса чи на вказану ним адресу електронної пошти». 

 

 99. Правка № 955. 

 Доповнити статтею 147-1 такого змісту: 

 «Стаття 147-1. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до 
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органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої 

особи 

 1. Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до 

Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, 

може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу 

ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення 

неправильностей у Реєстрі. Виборець, який проживає чи перебуває за 

межами України, може звернутися із заявою щодо неправильностей у Реєстрі 

стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також 

до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка 

невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві 

закордонних справ України. 

 2. Письмова заява, зазначена в частині першій цієї статті, повинна 

містити: 

 1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання виборця – суб’єкта 

звернення; 

 2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові особи, стосовно 

якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та місце народження такої 

особи (якщо такі відомості відомі заявнику); 

 3) суть порушеного питання; 

 4) зміст прохання; 

 5) підпис виборця і дату подання заяви. 

 До заяви в разі наявності додаються документи (копії документів), які 

підтверджують зазначені в ній відомості. 

 3. Орган ведення Реєстру, до якого подано заяву щодо неправильностей 

у Реєстрі стосовно іншої особи, здійснює уточнення персональних даних 

Реєстру згідно зі статтею 151 цього Кодексу. 

 Таке уточнення може не здійснюватися стосовно померлої особи за 

умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого 

документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом 

іноземної держави. Копія такого документа додається до вказаної заяви, що є 

підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних 

Реєстру». 

 

 100. Правка № 972. 

 Текст статті 148 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру 

 1. Виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення 

Реєстру, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове 

посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула 

громадянства України), з письмовим запитом із зазначенням прізвища, 

власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати та місця народження, 

поштової адреси щодо: 

 1) змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною 
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першою статті 133, частиною першою статті 134 цього Кодексу; 

 2) прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, 

внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих 

адрес, визначених згідно з частинами третьою – п’ятою статті 135 цього 

Кодексу). 

 2. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може 

уповноважити на подання письмового запиту іншу особу, повноваження якої 

оформлені відповідно до законодавства. 

 3. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може 

особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до 

закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи 

перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове 

посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула 

громадянства України). Закордонна дипломатична установа України 

невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві 

закордонних справ України. 

 4. Запит, зазначений у частинах першій та третій цієї статті, виборець 

може направити до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, 

прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з 

використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру 

порядку. 

 5. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніше ніж на 

п’ятий робочий день після його отримання. Запитувані дані засвідчуються 

підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього 

органу. 

 Відповідь в електронній формі надсилається на вказану виборцем 

адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника 

органу ведення Реєстру. 

 6. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних 

персональних даних виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього 

виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру відмовляє в письмовій формі в 

задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови». 

 

 101. Правка № 977. 

 Текст статті 149 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних 

Реєстру 

 1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази 

даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі 

відомостей, зазначених у частинах третій - дванадцятій та шістнадцятій цієї 

статті. 

 2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа 

відповідному органу ведення Реєстру або розпоряднику Реєстру згідно із 
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цією статтею. 

 3. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері громадянства, посадова особа подає відомості 

про: 

 1) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства 

України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або 

паспорт громадянина України; 

 2) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт 

громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати 

або місця народження; 

 3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього 

місяця. 

 4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає 

відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього 

місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на 

територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім 

відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за 

межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру 

за територіальним розташуванням відділу. 

 5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про: 

 1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом 

попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій 

частині (формуванні); 

 2) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом 

попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини 

(формування). 

 6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) 

суд подає відомості про: 

 1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані 

недієздатними; 

 2) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано 

рішення про визнання їх недієздатними; 

 3) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було прийнято 

рішення про продовження строку дії рішення про визнання їх недієздатними. 

 7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про: 

 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування 

покарання до цієї установи; 

 2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця 

вибули з цієї установи; 

 3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом 

наступного місяця виповниться 18 років. 
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 8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік 

бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний 

підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про: 

 1) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця 

зареєстровано за юридичною адресою закладу; 

 2) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця 

знято з реєстрації за юридичною адресою закладу. 

 9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу 

ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про: 

 1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 

18 років; 

 2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства 

України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або 

паспорт громадянина України; 

 3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього 

місяця; 

 4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця 

стали на консульський облік на території відповідного консульського округу; 

 5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця 

зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу; 

 6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили 

прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження; 

 7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на 

відповідній території компетентним органом відповідної держави видано 

свідоцтво про смерть або інший документ. 

 10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в 

Міністерстві закордонних справ України відомості про: 

 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для 

проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що 

дислокуються за межами України на відповідній території; 

 2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових 

частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на 

відповідній території. 

 11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) 

органу охорони здоров'я або відповідного закладу охорони здоров’я, 

установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає 

відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця 

встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно. 

 12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості 

про: 

 1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом 

наступного місяця виповниться 18 років; 

 2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє 
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місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

 3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за 

місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

 13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, 

включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 цього 

Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами 

третьою - сьомою, десятою - дванадцятою цієї статті, крім того, включають 

адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було 

зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні». Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають 

також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову 

адресу за правилами країни проживання (перебування). 

 14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, 

подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну 

нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність 

відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника 

відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової 

частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання 

встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та 

електронних носіях. 

 Відповідні відомості можуть подаватись органу ведення Реєстру цими 

особами в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного 

підпису відповідно до закону. У цьому випадку подання на паперовому носії 

не подаються. 

 15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, 

передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з 

урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 155, 156 цього 

Кодексу. 

 16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка 

відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення 

Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння 

номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному 

населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї 

посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради. 

 17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, 

передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного 

виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти 

рішення: 

 1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за 

наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу; 

 2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за 

наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу; 
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 3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за 

попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни 

персональних даних виборця; 

 4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, 

які вибули з відповідної території. 

 18. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі 

відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої та пунктом 2 частини 

десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за адресою, 

за якою зареєстровано його місце проживання. 

 19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, 

передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо 

внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі 

відомості. 

 20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-

територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної 

одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі 

відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про 

внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців 

(осіб), яких стосуються зміни. 

 21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - 

дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають 

право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру 

приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. 

Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, 

встановленому частинами четвертою - шостою статті 146 цього Кодексу. 

Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до 

виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього. 

 22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою 

- дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, 

виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються 

повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча 

адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник 

органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до 

персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до 

персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною 

третьою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення 

Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення 

відомостей про нього. 

 23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися 

розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних 

систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного 

державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому 

розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування 
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відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам 

ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає 

отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру. 

 24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - 

дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого 

знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу 

ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до 

органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про 

необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення 

Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця 

стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього». 

 

 102. Правка № 997. 

 Текст статті 152 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю за 

веденням Реєстру 

 1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні 

Верховної Ради України, політична партія, виборчий список кандидатів у 

народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі якої на останніх чергових або позачергових виборах 

народних депутатів України отримав не менше 2 відсотків голосів виборців 

від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки 

кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі, має право брати участь у здійсненні 

публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією 

статтею. 

 2. За письмовим зверненням політичної партії, зазначеної у частині 

першій цієї статті, розпорядник Реєстру забезпечує представнику цієї партії, 

уповноваженому відповідним керівним органом партії, доступ у режимі 

читання до відомостей Реєстру, передбачених пунктами 1 – 4 частини першої 

статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, в установленому 

розпорядником Реєстру порядку. 

 3. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних 

даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру 

із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення 

виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, 

неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, 

виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються 

повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру 

проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених 

статтею 151 цього Кодексу». 

 



31 

 

 103. Правка № 1014. 

 Текст статті 154 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру 

 1. Персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для: 

 1) складання списків виборців на виборчих дільницях; 

 2) вирішення Центральною виборчою комісією питань організації 

підготовки та проведення виборів і референдумів; 

 3) надання Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету 

Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, виборчій 

комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям 

місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик 

виборців на відповідній території; 

 4) виготовлення іменних запрошень виборцям; 

 5) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки 

відомостей про виборців. 

 2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення 

перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи 

у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а 

також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо 

кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи 

референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій. 

 3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення 

публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених 

цим Кодексом. 

 4. Персональні дані Реєстру можуть бути одноразово використані для 

первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб 

після її створення на підставі закону, а також для створення реєстрів 

територіальних громад. 

 5. Персональні дані Реєстру можуть бути використані державними 

органами, яким законом надано право доступу до автоматизованих 

інформаційних систем, реєстрів та банків даних, держателями 

(адміністраторами) яких є державні органи. Використання персональних 

даних Реєстру здійснюється із дотриманням законодавства про захист 

персональних даних. 

 6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть 

бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього 

повноважень. 

 7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, 

поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному 

обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, 
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інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має 

право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що 

містить персональні дані. 

 8. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім 

зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду». 

 

 104. Правка № 1017. 

 Текст статті 155 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців за 

допомогою персональних даних Реєстру 

 1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру 

для проведення перевірки достовірності відомостей про: 

 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні 

депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної 

виборчої комісії; 

 2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками 

чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, 

представниками чи уповноваженими особами політичних партій - суб'єктів 

виборчого процесу виборів народних депутатів України; 

 3) кандидатури, подані для включення до складу окружних 

(територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких 

формується) Центральною виборчою комісією, дільничних виборчих комісій 

закордонних виборчих дільниць, які утворюються (склад яких формується) 

Центральною виборчою комісією; 

 4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива 

щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних 

груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах; 

 5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах 

під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму. 

 2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до 

відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки 

достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних 

виборчих комісій. 

 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до 

відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки 

достовірності відомостей про: 

 1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій 

партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого 

голосу, уповноваженими особами організацій партій; 

 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі 

якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до Кодексу). 
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 4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до 

відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки 

достовірності відомостей про: 

 1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради; 

 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій 

партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого 

голосу, уповноваженими особами організацій партій; 

 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі 

якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до Кодексу); 

 4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної 

територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення 

місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого 

референдуму, обраних на таких зборах; 

 5) учасників місцевого референдуму – громадян України, які мають 

право голосу та є членами відповідної територіальної громади, які поставили 

свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого 

референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи. 

 5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених 

у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного 

органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності 

відомостей про: 

 1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського 

голови, старости; 

 2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів 

на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, старости, 

кандидатів у депутати сільської, селищної ради. 

 6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в 

частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, встановлені Кодексом або 

законом про референдум». 

 

 105. Правка № 1020. 

 Текст статті 156 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 156. Використання статистичної інформації 

 1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і 

використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількості виборців під час 

утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, 

вирішення інших питань організації підготовки та проведення 

загальнонаціональних виборів, всеукраїнського референдуму. 

 2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до 

розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількість 

виборців на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає 

необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або 

узгоджений з органом, який звернувся із запитом. 
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 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна 

виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних 

органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, 

необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та 

підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо 

кількості виборців на окремій дільниці або в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають 

виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у 

запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом. 

 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший 

місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть 

звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної 

інформації щодо кількості виборців в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення 

Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у 

запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом. 

 5. Відомості про кількість виборців у межах Автономної Республіки 

Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, а також у 

закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього 

місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної 

виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців. 

 6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів 

статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за 

повнотою відомостей Реєстру». 

 

 106. Правка № 1027. 

 Текст статті 157 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку 

ведення Реєстру 

 1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та 

інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за 

несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим 

Кодексом та іншими законами правил захисту персональних даних та 

програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та 

поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього 

Кодексу щодо порядку ведення Реєстру». 

 

 107. Правка № 1039. 

 Текст статті 158 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 158. Складання попередніх списків виборців для звичайних 

виборчих дільниць 

 1. Для підготовки та проведення голосування на виборах орган ведення 
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Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на 

яку поширюються його повноваження, складає на основі відомостей Реєстру 

попередні списки виборців. 

 2. Відомості, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються 

відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня 

передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. 

Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей органу 

ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання. 

 3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються 

громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах 

виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї 

виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру. Виборець може бути 

включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. 

 До списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких 

містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних 

Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово 

на день голосування) зі своєї виборчої адреси. 

 При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, 

до попереднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його 

прізвища робиться відмітка про це. 

 4. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою 

Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин п’ятої та 

шостої цієї статті. 

 5. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та 

нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку виборців на звичайній 

виборчій дільниці зазначаються так, щоб виборці з однаковою виборчою 

адресою були розміщені поруч. 

 6. У попередньому списку виборців зазначаються такі відомості про 

виборця: 

 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності); 

 2) дата народження; 

 3) виборча адреса (без зазначення поштового індексу і країни 

проживання чи перебування); 

 4) відмітка про наявність у виборця інвалідності, пов’язаної з 

порушеннями зору, опорно-рухового апарату та постійну нездатність 

виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі 

«Примітки». 

 7. Попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці 

виготовляється на паперовому носії в одному примірнику, кожний аркуш 

якого засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і 

скріплюється печаткою цього органу». 

 

 108. Правка № 1052. 

 Текст статті 162 викласти в такій редакції: 
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 «Стаття 162. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком 

виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у 

списку виборців 

 1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного 

дня після отримання попереднього списку виборців надає його для 

загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. 

 2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або 

доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане 

від органу ведення Реєстру. 

 Таке іменне запрошення надсилається або доставляється не пізніш як за 

десять днів до дня голосування. 

 3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у 

приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених 

до нього відомостей. 

 Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або 

безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення 

попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення 

зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або 

відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно 

пересуватися. 

 4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або 

безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо обставин, передбачених 

частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не 

може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого 

виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший 

спосіб. 

 До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують 

зазначені в ній відомості. 

 5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не 

пізніш як за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією 

протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається 

без розгляду. 

 6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає 

рішення про передачу такої заяви до органу ведення Реєстру. Рішення 

виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї 

документами (копіями документів) направляється до відповідного органу 

ведення Реєстру і не пізніше наступного дня після дня його прийняття 

видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої воно 

стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву). 

 7. Орган ведення Реєстру забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, 

встановленому статтями 146 – 148 цього Кодексу. Про результати розгляду 

звернення повідомляється особа, яка його подала, а також особа, якої воно 

стосується (якщо звернення виборця стосується іншої особи). 

 8. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути 
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подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. 

 9. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за 

п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу 

ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного 

направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної 

виборчої комісії». 

 

 109. Правка № 1055. 

 Текст статті 164 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 164. Порядок складання та уточнення списків виборців на 

закордонних виборчих дільницях 

 1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення 

Реєстру у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки 

виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до цього 

Кодексу. Форма попереднього списку виборців встановлюється Центральною 

виборчою комісією. 

 2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці 

включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування 

виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса 

яких знаходиться за межами України. 

 Відомості про виборців у списку виборців на закордонній виборчій 

дільниці зазначаються в порядку, зручному для проведення голосування. 

 3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в 

день голосування за її межами, не пізніш як за п'ять днів до дня голосування 

може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його 

голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю 

виборчою адресою або до органу ведення Реєстру у Міністерстві 

закордонних справ України. 

 4. Попередній список виборців для закордонної виборчої дільниці 

передається відповідній дільничній виборчій комісії в електронному вигляді 

не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування. 

 5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці 

наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його 

для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії на 

паперовому носії. 

 6. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у 

попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої 

додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної 

виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (за київським 

часом) і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, 

подана після зазначеного строку, залишається без розгляду. 

 7. Заява виборця, зазначена в частині шостій цієї статті, невідкладно 

передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України 
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органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України. 

 Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також 

передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за 

допомогою технічних засобів зв'язку. 

 8. З урахуванням відомостей, поданих згідно зі статтею 150 цього 

Кодексу, за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Реєстру у 

Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список 

виборців. 

 Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям 

закордонних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування на 

паперовому носії та в електронному вигляді. 

 9. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на 

закордонній виборчій дільниці не вносяться. 

 Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії 

закордонної виборчої дільниці в день голосування виправляють неточності та 

технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання 

прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати 

народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, 

незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців 

включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для 

голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або 

заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі 

«Примітки». 

 

 110. Правка № 1057. 

 Доповнити статтею 164-1 такого змісту: 

 «Стаття 164-1. Складання уточнених списків виборців 

 1. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості подаються 

відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня 

голосування. Відомості подаються за період з дати останнього подання 

відомостей органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання. 

 2. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за 

п'ять днів до дня голосування на загальнонаціональних виборах подають до 

органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці 

або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця 

голосування без зміни виборчої адреси. Члени окружних виборчих комісій 

включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній 

до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени 

дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій 

дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії. 

 3. Орган ведення Реєстру на підставі відомостей, поданих відповідно до 

частини першої цієї статті, рішень відповідних виборчих комісій щодо 

утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у 

частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців 
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на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв 

виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих 

дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній 

виборчій дільниці, на підставі заяв членів окружних та дільничних виборчих 

комісій, поданих відповідно до частини другої цієї статті, а також рішень 

судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє 

уточнений список виборців. 

 4. Орган ведення Реєстру, який отримав від дільничної виборчої комісії 

спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала список виборців, 

відомості про включених до нього виборців, вносить до бази даних Реєстру 

відповідні відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми 

виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших 

виборчих дільницях. 

 5. Уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць, 

виготовляються органами ведення Реєстру на паперовому носії в одному 

примірнику за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та 

містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня. 

 6. Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим 

комісіям не пізніш як за два дні до дня голосування в порядку, 

передбаченому частинами другою та третьою статті 161 цього Кодексу». 

 

 111. Правка № 1090. 

 Частину четверту статті 179 викласти в такій редакції: 

 «4. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, 

додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, 

передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та 

управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного 

місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету 

України. 

 Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів 

відповідних місцевих бюджетів». 

 

 112. Правка № 1092. 

 Частину п’яту статті 179 викласти в такій редакції: 

 «5. Фінансування виготовлення виборчої документації органами 

ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення 

виборів Президента України, виборів народних депутатів у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної 

виборчої комісії. 

 Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру 

виборців списків виборців та іменних запрошень, при проведенні чергових 

місцевих виборів, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, 
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сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів 

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з 

Державного бюджету України, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії. 

 При проведенні всіх інших видів місцевих виборів фінансування 

виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень, здійснюється за рахунок коштів відповідних 

місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 

за поданням Центральної виборчої комісії». 

 

 113. Правка № 1094. 

 Статтю 179 доповнити частиною п’ятою з приміткою 1 такого змісту: 

 «5-1. Фінансове забезпечення діяльності районних територіальних 

виборчих комісій на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням 

Центральної виборчої комісії». 

 

 114. Правка № 1101. 

 Текст статті 180 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 180. Фінансування виборів за рахунок коштів Державного 

бюджету України 

 1. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів 

Президента України, чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів 

депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 

підготовку та проведення виборів здійснюється Центральною виборчою 

комісією, яка є головним розпорядником цих коштів. 

 Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових та перших 

місцевих виборів, позачергових, додаткових виборів депутатів, сільських, 

селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, 

отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, 

здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих 

коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів та видатків, 

який повинен включати витрати, зокрема, на найм (оренду) відповідних 

приміщень, у межах коштів, передбачених на підготовку та проведення 

місцевих виборів у Державному бюджеті України. 

 Фінансове забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії щодо 

підготовки і проведення місцевих виборів здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

 Фінансове забезпечення діяльності районних територіальних виборчих 

комісій в ході підготовки і проведення перших місцевих виборів за рахунок 

коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з 
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Державного бюджету України, здійснюється районною територіальною 

виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів. 

 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів Президента 

України, чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за 

поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у 

законі про Державний бюджет України. Витрати на підготовку і проведення 

позачергових виборів депутатів можуть здійснюватися з резервного фонду 

бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 У законі про Державний бюджет України окремо передбачаються 

цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки 

і проведення чергових місцевих виборів та цільова субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення позачергових, 

додаткових та перших місцевих виборів. 

 3. Кошти на підготовку і проведення виборів Президента України, 

чергових, позачергових виборів депутатів, передбачені Державним 

бюджетом України, перераховуються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, Центральній виборчій комісії у 

триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу 

відповідно до розпису Державного бюджету України, погодженого з 

Центральною виборчою комісією за бюджетною програмою, за якою 

здійснюється фінансове забезпечення підготовки і проведення відповідних 

виборів. 

 Кошти на підготовку і проведення повторних, проміжних виборів 

народних депутатів, передбачені Державним бюджетом України, 

перераховуються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії у 

триденний строк з дня призначення відповідних виборів Центральною 

виборчою комісією відповідно до розпису Державного бюджету України. 

 Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів перераховуються 

Центральній виборчій комісії не пізніше дня початку виборчого процесу, а 

територіальним виборчим комісіям - невідкладно після затвердження 

єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення 

відповідних місцевих виборів. 

 4. Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

підготовку та проведення чергових місцевих виборів здійснюється 

Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику. 

 Центральна виборча комісія здійснює розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення позачергових, 

додаткових та перших місцевих виборів за погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, на 

підставі прийнятих Верховною Радою України постанов про призначення 
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позачергових місцевих виборів, а також прийнятих у встановленому порядку 

рішень про призначення перших, додаткових місцевих виборів. 

 5. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, 

встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики. 

 6. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків 

окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також середні 

норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні 

включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень для 

голосування, приміщень виборчих комісій, оплату праці членів комісій та 

осіб, які залучаються до роботи у комісіях, оплату використання матеріально-

технічних засобів. 

 7. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на 

основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини шостої 

цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення 

виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та 

видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу та 

не пізніше наступного дня після прийняття цього рішення подає його на 

затвердження до Центральної виборчої комісії. 

 8. Головна територіальна виборча комісія у триденний строк із дня 

сформування її складу складає відповідно до середніх норм видатків єдиний 

кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення чергових місцевих 

виборів із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних 

виборчих комісій. 

 Районна територіальних виборчих комісій у триденний строк з дня 

оголошення про початок виборчого процесу перших місцевих виборів 

затверджує кошторис видатків на забезпечення роботи відповідної комісії в 

межах розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

 9. Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення 

Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, 

виділених на підготовку та проведення загальнонаціональних виборів, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням 

Центральної виборчої комісії. 

 Фінансування виготовлення органами ведення Реєстру списків 

виборців та іменних запрошень при проведенні чергових місцевих виборів, 

позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, 

міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням 

Центральної виборчої комісії. 

 При проведенні всіх інших видів місцевих виборів фінансування 

виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців та іменних 

запрошень здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у 
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порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням 

Центральної виборчої комісії». 

 

 115. Правка № 1105. 

 Частину третю статті 182 після слів «Окружна виборча комісія, головна 

виборча комісія відповідних місцевих виборів» доповнити словами 

«, районна територіальна виборча комісія (на перших місцевих виборах, 

окрім перших виборів старост)». 

 

 116. Правка № 1111. 

 Статтю 184 доповнити частиною першою з приміткою 1 такого змісту: 

 «1-1. Органи Національної поліції зобов’язані за зверненням 

територіальної виборчої комісії, окружної виборчої комісії забезпечити 

цілодобову охорону приміщення відповідної виборчої комісії під час 

виборчого процесу, а також, у разі необхідності за вмотивованим зверненням 

Центральної виборчої комісії, - органів ведення Державного реєстру 

виборців». 

 

 117. Правка № 1116. 

 Статтю 185 доповнити частиною другою з приміткою 1 такого змісту: 

 «2-1. Суб'єкт виборчого процесу, зазначений у пункті 2 частини першої 

цієї статті, зобов'язаний відкрити щонайменше один поточний рахунок для 

здійснення фінансування витрат на свою передвиборчу агітацію». 

 

 118. Правка № 1120. 

 В частині другій статті 187 слова «по одному розпоряднику» замінити 

словами «не більше двох розпорядників». 

 

 119. Правка № 1122. 

 Частину другу статті 187 після абзацу першого доповнити новими 

абзацами такого змісту: 

 «Кошти поточного рахунку виборчого фонду суб’єкта виборчого 

процесу витрачаються виключно на фінансування передвиборної агітації 

цього суб’єкта, а кошти поточних рахунків, утворених відповідно до абзацу 

другого частини другої з приміткою 1 статті 185 цього Кодексу, 

витрачаються виключно на фінансування передвиборної агітації у межах 

відповідної області (іншої адміністративно-територіальної одиниці, в межах 

якої здійснює діяльність відповідна обласна або прирівняна до неї 

організація). 

 Для фінансування передвиборної агітації суб’єкта виборчого процесу 

відкривається окремий поточний рахунок. Розпорядником такого поточного 

рахунку виборчого фонду призначається не більше двох осіб з числа 

уповноважених осіб цього суб’єкта». 
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 120. Правка № 1127. 

 Частину шосту статті 187 викласти в такій редакції: 

 «6. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний 

рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові коштів відповідного 

рахунку, Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих 

виборів за їх зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що 

надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на 

рахунках в порядку, встановленому Національним Банком України за 

погодженням з Центральною виборчою комісією». 

 

 121. Правка № 1133. 

 Пункт 3 частини першої статті 188 викласти в такій редакції: 

 «3) добровільних внесків фізичних осіб - громадян України, які згідно 

із Законом України «Про політичні партії в Україні» мають право 

здійснювати внески на підтримку партій». 

 

 122. Правка № 1149. 

 Частини шосту статті 188 викласти в такій редакції: 

 «6. Обмеження розміру добровільних внесків, зазначених у пункті 4 

частини першої цієї статті, встановлюється у статті 15 Закону України «Про 

політичні партії в Україні». 

 

 123. Правка № 1152. 

 Частину сьому статті 188 викласти в такій редакції: 

 «7. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду 

суб’єкта виборчого процесу особам, зазначеним в частині першій статті 15 

Закону України «Про політичні партії в Україні». 

 

 124. Правка № 1160. 

 Частину четверту статті 189 викласти в такій редакції: 

 «4. У разі надходження від фізичної особи добровільного внеску, 

розмір якого (сумарний розмір внесків) перевищує розмір, встановлений цим 

Кодексом, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі 

відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником 

накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі 

установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого 

фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення - 

перераховується до державного бюджету. Порядок повернення 

добровільного внеску чи його частини з підстав, зазначених у цій частині, та 

з інших встановлених законом підстав визначає Національний банк 

України». 

 

 125. Правка № 1163. 

 В частині п’ятій статті 189 слова «частини п’ятої цієї статті» замінити 
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словами та цифрами «частини сьомої статті 188». 

 

 126. Правка № 1164. 

 Частину восьму статті 189 викласти в такій редакції: 

 «8. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів 

виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу здійснюється Центральною 

виборчою комісією, головною виборчою комісією місцевих виборів, 

відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією 

спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг 

поштового зв'язку. Зміни до зазначеного порядку не можуть бути внесені під 

час виборчого процесу. 

 Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих 

фондів також здійснюється установами банку, в яких відкрито рахунки 

виборчого фонду. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, 

надає головній виборчій комісії місцевих виборів за її зверненням 

інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду в 

порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з 

Національним банком України. 

 Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 

контроль за своєчасністю звітів про надходження і використання коштів 

виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких 

звітів, достовірністю включених до них відомостей». 

 

 127. Правка № 1166. 

 Частину дев’яту статті 189 виключити. 

 

 128. Правка № 1169. 

 Частину десяту статті 189 виключити. 

 

 129. Правка № 1173. 

 Частину дванадцяту статті 189 викласти в такій редакції: 

 «12. Підсумкові фінансові звіти про надходження та використання 

коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу офіційно публікуються 

головною виборчою комісією відповідних виборів на її офіційному веб-сайті 

(офіційному сайті відповідної місцевої ради), а у разі відсутності офіційного 

веб-сайту (офіційного сайту відповідної місцевої ради) - у друкованих 

засобах масової інформації у п’ятиденний строк з дня їх надходження до 

виборчої комісії». 

 

 130. Правка № 1176. 

 В частині п’ятнадцятій статті 189 слова «частинами дев’ятою та 

одинадцятою цієї статті» замінити словами «частиною одинадцятою цієї 

статті». 
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 131. Правка № 1182. 

 Частину четверту статті 190 викласти в такій редакції: 

 «4. Кошти виборчого фонду, невикористані кандидатом, у триденний 

строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховуються 

установою банку відповідному кандидату: 

 1) у повному обсязі - якщо сума коштів, не використаних кандидатом, 

не перевищує суму коштів, внесених ним до виборчого фонду; 

 2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду, - якщо 

сума коштів, не використаних кандидатом, перевищує суму коштів, внесених 

ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування 

кандидату, в той самий строк перераховуються установою банку до 

відповідного бюджету». 

 

 132. Правка № 1186. 

 Частину першу статті 191 викласти в такій редакції: 

 «1. Виборцям забезпечується можливість доступу, у тому числі для 

осіб з порушеннями зору та слуху, до різнобічної, об’єктивної та 

неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, вільного 

вибору». 

 

 133. Правка № 1190. 

 Частину другу статті 191 викласти в такій редакції: 

 «2. Інформація, що міститься у документах, поданих до відповідної 

виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою. Окружні та 

територіальні виборчі комісії в порядку, встановленому цим Кодексом, 

передають для оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої 

комісії відомості, зазначені в частині третій цієї статті. Така інформація може 

бути оприлюднена та надана у порядку, визначеному Законом України «Про 

доступ до публічної інформації». 

 

 134. Правка № 1193. 

 Частину третю статті 191 викласти в такій редакції: 

 «3. При проведенні виборів Центральна виборча комісія оприлюднює 

на своєму офіційному сайті у вигляді набору даних, організованого у 

форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними 

засобами (машинозчитування) з метою повторного використання відомостей 

про кожного кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних виборах: 

прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, 

місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу 

проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце 

роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, 

суб'єкт висування кожного кандидата, передвиборні програмами кандидатів 

чи суб'єктів їх висування, а при проведенні загальнонаціональних виборів 
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також автобіографію кандидата, подану до Центральної виборчої комісії». 

 

 135. Правка № 1196. 

 В частині четвертій статті 192 слова «у частині другій цієї статті» 

замінити словами «у частині третій цієї статті». 

 

 136. Правка № 1197. 

 Статтю 192 доповнити частиною сьомою такого змісту: 

 «7. Центральна виборча комісія, головна територіальна виборча комісія 

на місцевих виборах забезпечує доступ до інформації виборців з 

інвалідністю, шляхом подання її у доступних форматах: 

 1) використання аудіо формату та електронного формату друкованих 

повідомлень, в тому числі шляхом приведення офіційного сайту у 

відповідність із технічними вимогами, затвердженими Кабінетом Міністрів 

України; 

 2) використання «формату спрощеного читання», у відповідності із 

порядком затвердженим Кабінетом Міністрів України». 

 

 137. Правка № 1216. 

 Частину третю статті 194 після абзацу першого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

 «Інформаційні буклети суб’єктів виборчого процесу виготовляються з 

розрахунку по одному примірнику рельєфно-крапковим шрифтом (за 

методом Брайля) та збільшеним шрифтом на кожну виборчу дільницю з 

урахуванням вимог, установлених Центральною виборчою комісією». 

 

 138. Правка № 1266. 

 Пункт 7 частини другої статті 199 викласти в такій редакції: 

 «7) проведення публічних заходів (крім концертів, вистав, спортивних 

змагань, демонстрацій фільмів та телепередач) за підтримки чи на підтримку 

кандидата (кандидатів), суб’єктів їх висування, а також поширення 

інформації про таку підтримку». 

 

 139. Правка № 1270. 

 Статтю 199 доповнити частиною другою з приміткою 1 такого змісту: 

 «2-1. Не вважається формою передвиборної агітації: 

 а) поширення телерадіоорганізаціями передач у формі передвиборних 

дебатів чи дискусій, за умови дотримання вимог, визначених цим Кодексом; 

 б) поширення повідомлень про перебіг виборчого процесу, події, 

пов'язані із виборами інформаційними агентствами, засобами масової 

інформації з дотриманням засад достовірності, повноти і збалансованості 

інформації та за умови її неупередженого подання; 

 в) розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до 

загального і спеціального інформаційного забезпечення виборів». 
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 140. Правка № 1285. 

 Частину першу статті 201 викласти в такій редакції: 

 «1. Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах, партія, 

організація партії - суб'єкт відповідного виборчого процесу, має право 

розпочати свою передвиборну агітацію одразу після прийняття відповідною 

виборчою комісією рішення про реєстрацію відповідного кандидата, 

включених до виборчого списку (виборчих списків) кандидатів організації 

партії. У період з дня оголошення про початок виборчої кампанії до дня 

прийняття відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію 

відповідного кандидата, кандидатів, включених до виборчого списку 

(виборчих списків) кандидатів організації партії, забороняється будь-яка 

реклама, спонсорство політичних партій, кандидатів, а також органів 

державної влади і місцевого самоврядування та їх посадових осіб». 

 

 141. Правка № 1296. 

 Частину першу статті 202 викласти в такій редакції: 

 «1. Поширення під час передвиборної агітації 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, національної, релігійної ворожнечі, дискримінації за 

будь-якою ознакою, посягання на права і свободи людини, сексизму, 

посягання на здоров’я населення, символіку комуністичного або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, пропаганду 

комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів, забороняється». 

 

 142. Правка № 1311. 

 Частину п’яту статті 202 викласти в такій редакції: 

 «5. Забороняється проводити передвиборну агітацію або надання 

виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності грошей, продуктів харчування та 

спиртних напоїв, товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

партійної символіки, згадування імені або зображення кандидата, за умови, 

що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 

заробітної плати), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, 

лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому 

числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є 

кандидат (кандидати), що супроводжується закликами або пропозиціями 

голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), згадуванням 

імені такого кандидата або символіки партій, що його висунула. 

 Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, 

установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми 
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власності грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім 

товарів, що містять візуальні зображення партійної символіки, згадування 

імені або зображення кандидата (кандидатів), за умови, що вартість таких 

товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), 

пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, 

інших матеріальних та нематеріальних активів, що супроводжується 

закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного 

кандидата (кандидатів), згадуванням імені такого кандидата (кандидатів) або 

партійної символіки партій, що його висунула, вважається підкупом 

виборців. 

 Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого 

фонду політичної партії або кандидата, який балотується на виборах, 

оплатних договорів на проведення передвиборної агітації. 

 Забороняється розповсюдження передвиборної агітації із 

застосуванням носіїв зовнішньої реклами, у тому числі із застосуванням 

спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкцій – рекламоносіїв, 

розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях 

будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою 

частиною вулиць і доріг». 

 

 143. Правка № 1318. 

 Частину шосту статті 202 викласти в такій редакції: 

 «6. Центральна виборча комісія під час загальнодержавних виборів 

забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, 

передбачених цією частиною, роз’яснення щодо заборони надання виборцям, 

закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам 

товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 187 цього Кодексу), 

послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 

матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз’яснення 

затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень 

друкується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на першій 

сторінці і транслюється на загальнонаціональних каналах Суспільного 

телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії 

України, починаючи за шістдесят днів до дня голосування за рахунок коштів 

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення 

виборів». 

 

 144. Правка № 1340. 

 Текст статті 203 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 203. Участь виборців у передвиборній агітації 

 1. Виборці мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, 

ділові та особисті якості кандидатів, передвиборні програми та діяльність 

кандидатів та суб'єктів їх висування, брати участь у проведенні агітації щодо 

підтримки чи непідтримки кандидатів (виборчих списків кандидатів) без 
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витрачання власних коштів у будь-якій формі, крім внеску до відповідного 

виборчого фонду. 

 2. Участь у передвиборній агітації забороняється: 

 1) іноземцям 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 кандидата (кандидатів) чи суб'єкта їх висування; 

 2) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади, 

виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, органів правопорядку і судів, інших суб'єктів владних 

повноважень, командирам військових частин чи інших воєнізованих 

формувань в робочий час, крім випадків, коли відповідна посадова чи 

службова особа є кандидатом на відповідних виборах; 

 3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у 

відповідних виборчих комісіях; 

 4) працівникам підприємств, організацій, установ державної та 

комунальної форми власності, які надають будь-які послуги громадянам 

(адміністративні, медичні, освітні, фінансово-банківські, транспортні, 

концертно-розважальні, побутового обслуговування, торгівлі товарами та 

інші) – під час виконання своїх посадових чи службових обов’язків. 

 Кандидатам, які є посадовими або службовими особами виконавчої 

влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, органів правопорядку і судів, інших суб'єктів 

владних повноважень, командирами військових частин чи інших 

воєнізованих формувань забороняється проводити передвиборну агітацію у 

робочий час, крім випадків, коли відповідні кандидати перебувають у 

офіційній відпустці. 

 3. Кандидатам, зареєстрованим для участі у виборах, забороняється 

використовувати для проведення передвиборної агітації службовий 

транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за 

місцем роботи, службові та виробничі наради, збори колективу, а також 

залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої 

діяльності, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, таких осіб: 

 1) кандидатам, які займають посади в органах державної влади чи в 

інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, - посадових та службових осіб 

зазначених органів; 

 2) кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, на 

підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої 

належності, у закладах, установах, організаціях, військових частинах 

(формуваннях), утворених відповідно до законів України, - підлеглих їм осіб 

за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи 

адміністративному підпорядкуванні від них, у робочий час. 

 4. Посадовим та службовим особам, творчим працівникам 
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(журналістам) засобів масової інформації, під час виборчого процесу, за 

винятком матеріалів і передач, обумовлених угодами, укладеними відповідно 

до вимог частини четвертої статті 208 та частини першої статті 209 цього 

Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидата (кандидатів) чи 

суб'єктів їх висування, чи поширювати інформацію, яка має ознаки 

передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених 

цим Кодексом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті 

спонукати або внаслідок тверджень оціночного характеру спонукає виборців 

голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів) та/або 

суб'єкта їх висування. 

 5. Особа, зареєстрована кандидатом, не може вести телевізійні та радіо 

програми». 

 

 145. Правка № 1346. 

 Частину третю статті 204 викласти в такій редакції: 

 «3. Використання приміщень органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, житлово-

комунальних підприємств та установ, навчальних і медичних закладів для 

проведення заходів передвиборної агітації забороняється. Ця заборона не 

поширюється на актові, концертні зали відповідних суб’єктів, будинки 

культури, якщо в селі, селищі відсутні аналогічні за призначенням споруди. 

Надання таких приміщень здійснюється на рівних умовах усім суб’єктам 

виборчого процесу. 

 Умови надання таких приміщень оприлюднюються на офіційному веб-

сайті відповідного органу місцевого самоврядування за місцем знаходження 

таких приміщень або в друкованих засобах масової інформації». 

 

 146. Правка № 1369. 

 Статтю 205 доповнити частиною дев'ятою такого змісту: 

 «9. Суб'єкт виборчого процесу зобов'язаний подати по одному 

примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, 

виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду, не пізніш як через п'ять 

днів з дня його виготовлення до відповідної окружної (головної 

територіальної) виборчої комісії». 

 

 147. Правка № 1385. 

 Текст статті 207 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 207. Заборона передвиборної агітації на транспорті 

 1. 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, зупинках громадського 

транспорту, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів 

передвиборної агітації через телерадіотрансляційні або інші інформаційні 
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мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій 

та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, зупинках 

громадського транспорту, портів та аеропортів, на проїзних разових, 

місячних чи інших квитках, забороняється». 

 

 148. Правка № 1396. 

 Частину восьму статті 208 викласти в такій редакції: 

 «8. Матеріали передвиборної агітації, розміщені у засобах масової 

інформації, мають бути чітко відокремлені від іншої інформації, у тому числі 

від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким 

чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі, і мають бути розміщені під 

рубрикою «Передвиборна агітація». Змішування агітаційних матеріалів та 

комерційної реклами не допускається». 

 

 149. Правка № 1400. 

 Частину десяту статті 208 викласти в такій редакції: 

 «10. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу 

чи друкованої площі суб’єкту виборчого процесу тільки у разі, якщо надані 

для поширення агітаційні матеріали не відповідають вимогам частин першої-

третьої статті 202 або частин п’ятої та сьомої статті 210 цього Кодексу». 

 

 150. Правка № 1430. 

 Частину п’яту статті 210 викласти в такій редакції: 

 «5. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту 

виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути 

меншою від 90 секунд. Така передвиборна агітація повинна мати форму 

промови кандидата(-ів), представника(-ів) партії (організації партії) - 

суб’єкта виборчого процесу щодо основних тез його передвиборної програми 

чи діяльності. 

 Загальна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту виборчого 

процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, протягом астрономічної 

доби на одному каналі мовлення не може перевищувати двадцяти однієї 

хвилини, а кількість виходів в ефір – семи разів». 

 

 151. Правка № 1450. 

 Статтю 211 доповнити частиною третьою з приміткою 1 такого змісту: 

 «3-1. Друкована площа, відведена для публікації матеріалів 

передвиборної агітації впродовж виборчого процесу в друкованих засобах 

масової інформації, у тому числі рекламних, не може перевищувати 

25 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання (спеціального 

випуску) чи додатка до нього». 

 

 152. Правка № 1513. 

 Абзац перший частини першої статті 214 викласти в такій редакції: 
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 «1. Спостереження за перебігом виборчого процесу на відповідних 

виборах можуть здійснювати:». 

 

 153. Правка № 1515. 

 Пункт 1 частини першої статті 214 викласти в такій редакції: 

 «1) офіційні спостерігачі від партій, кандидатів - суб’єктів виборчого 

процесу». 

 

 154. Правка № 1517. 

 Частину третю статті 214 після слів «він зареєстрований» доповнити 

словами «як спостерігач». 

 

 155. Правка № 1522. 

 Текст статті 216 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 216. Участь громадських організацій у спостереженні на 

виборах 

 1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать 

питання виборчого права, забезпечення дотримання і захисту виборчих прав 

громадян та/або виборчого процесу чи спостереження за ним, зареєстрована 

в установленому законом порядку, має право після надання згоди 

Центральною виборчою комісією мати офіційних спостерігачів на виборах на 

всій території України. 

 2. Громадська організація не пізніше як за тридцять днів до дня 

голосування на відповідних виборах може звернутися до Центральної 

виборчої комісії з клопотанням про надання їй згоди мати офіційних 

спостерігачів на відповідних виборах. До клопотання, підписаного 

керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, 

додаються копії статуту громадської організації та свідоцтва про державну 

реєстрацію громадської організації, засвідчені в нотаріальному порядку, 

заява керівника організації про зобов’язання організації надіслати до 

Центральної виборчої комісії проміжні та остаточні звіти за результатами 

спостереження на відповідних виборах для оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Комісії. 

 3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня 

отримання клопотання, зазначеного у частині другій цієї статті, надає згоду 

громадській організації мати офіційних спостерігачів на відповідних 

виборах. Рішення про відмову у наданні такої згоди може бути прийняте 

лише з підстав порушення громадською організацією вимог, встановлених 

частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання згоди 

громадській організації мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах 

або мотивована відмова у наданні такої згоди видається уповноваженому 

представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після 

дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити 

до суду рішення про відмову у наданні їй згоди мати офіційних спостерігачів 
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на місцевих виборах в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. 

 4. Центральна виборча комісія надсилає перелік громадських 

організацій, яким надана згода мати офіційних спостерігачів на виборах, із 

зазначенням строків чинності такої згоди, виборчій комісії Автономної 

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 

виборчим комісіям. 

 5. Центральна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня 

голосування офіційно публікує у газетах «Голос України», «Урядовий 

кур'єр» та на своєму офіційному веб-сайті перелік громадських організацій, 

яким надано згоду мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах на всій 

території України. 

 6. Громадські організації, які отримали згоду Центральної виборчої 

комісії мати офіційних спостерігачів на виборах і зареєстрували офіційних 

спостерігачів, надсилають до Центральної виборчої комісії проміжні та 

остаточні звіти за результатами спостереження на відповідних виборах для 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії». 

 

 156. Правка № 1538. 

 Пункт 1 частини першої статті 218 викласти в такій редакції: 

 «1) доступу до приміщень виборчих комісій під час роботи виборчих 

комісій, в тому числі під час голосування та підрахунку голосів, перебувати 

на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані 

за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів 

виборцям і підрахунку голосів, не перешкоджаючи членам виборчої комісії 

фізично». 

 

 157. Правка № 1541. 

 Пункт 4 частини першої статті 218 викласти в такій редакції: 

 «4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях 

дільничних, окружних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням 

положень, встановлених пунктами 3 та 4 частини другої статті 114 цього 

Кодексу, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій 

дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому 

окрузі чи на місцевих виборах, а також під час реєстрації подань, заяв та 

скарг, інших дій виборчої комісії або її членів, передбачених цим Кодексом». 

 

 158. Правка № 1543. 

 В пункті 7 частини першої статті 218 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 159. Правка № 1548. 

 Частину п'яту статті 218 виключити. 
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 160. Правка № 1549. 

 Частину першу статті 219 викласти в такій редакції: 

 «1. Офіційний спостерігач від іноземної держави, неурядової 

організації іноземної держави, міжнародної організації, міжнародної 

неурядової організації (міжнародний спостерігач) на загальнонаціональних 

та місцевих виборах акредитується Центральною виборчою комісією. 

Пропозиція щодо акредитації міжнародних спостерігачів подається 

іноземною державою, відповідною неурядовою організацією іноземної 

держави, міжнародною організацією, міжнародною неурядовою організацією 

безпосередньо до Центральної виборчої комісії або через Міністерство 

закордонних справ України після початку виборчого процесу, але не пізніше 

ніж за десять днів до дня голосування на відповідних місцевих виборах. 

 До пропозиції щодо акредитації спостерігача неурядової організації 

іноземної держави, міжнародної організації, міжнародної неурядової 

організації додається згода керівника відповідної організації надати 

Центральній виборчій комісії проміжні та остаточні звіти про результати 

спостереження на відповідних виборах для оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Комісії (у разі необхідності у заяві може бути зазначено про 

відсутність намірів щодо підготовки організацією публічних звітів за 

результатами спостереження). 

 Центральна виборча комісія може відмовити в акредитації офіційним 

спостерігачем від іноземної держави, неурядової організації іноземної 

держави, міжнародної організації, міжнародної неурядової організації 

(міжнародним спостерігачем) особі з мотивів національної безпеки». 

 

 161. Правка № 1551. 

 Частину другу статті 219 викласти в такій редакції: 

 «2. Акредитація міжнародних спостерігачів Центральною виборчою 

комісією проводиться не пізніше ніж на п'ятий день з дня отримання 

пропозиції щодо акредитації, але не пізніше ніж за один день до дня 

голосування. Порядок акредитації міжнародних спостерігачів визначається 

Центральною виборчою комісією. Рішення про відмову в акредитації може 

бути прийняте лише у випадку, якщо пропозиція щодо акредитації 

міжнародного спостерігача не відповідає вимогам частини першої цієї 

статті». 

 

 162. Правка № 1553. 

 В частині п’ятій статті 219 слова «свої повноваження» замінити 

словами «свою діяльність». 

 

 163. Правка № 1564. 

 Частину другу статті 221 викласти в такій редакції: 

 «2. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів для 

загальнодержавних виборів, передається підприємствами-виготовлювачами, 



56 

 

окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої 

комісії, а для місцевих виборів - до головної виборчої комісії відповідних 

місцевих виборів. Охорона виборчих бюлетенів на відповідних місцевих 

виборах під час передачі виборчим комісіям забезпечується органами 

Національної поліції, а в разі необхідності, за зверненням Центральної 

виборчої комісії, - покладається на співробітників Служби безпеки України». 

 

 164. Правка № 1582. 

 Статтю 222 доповнити частиною тринадцятою такого змісту: 

 «13. У разі відсутності подань, визначених частинами одинадцятою та 

дванадцятою цієї статті, відповідна виборча комісія забезпечує формування 

контрольної комісії за поданням суб'єктів виборчого процесу». 

 

 165. Правка № 1586. 

 В частині четвертій статті 224 слова «органів внутрішніх справ» 

замінити словами «Національної поліції». 

 

 166. Правка № 1617. 

 В частині сьомій статті 234 слово «Законом» замінити словом 

«Кодексом». 

 

 167. Правка № 1624. 

 В частині п’ятій статті 235 слово «Закону» замінити словом «Кодексу». 

 

 168. Правка № 1627. 

 Частину третю статті 237 після абзацу першого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

 «Така допомога виборцю відповідно до його волевиявлення та у 

порядку, встановленому цим Кодексом, не вважається голосуванням замість 

цього виборця». 

 

 169. Правка № 1634. 

 В частині шостій статті 237 слова «його довіреної особи» замінити 

словами «довіреної особи кандидата». 

 

 170. Правка № 1658. 

 В частині третій статті 239 слова та цифри «зазначені у пунктах 1, 2 та 

4 частини першої цієї статті» замінити словами «зазначені у частині першій 

цієї статті». 

 

 171. Правка № 1664. 

 В частині третій статті 245 слова «визначені частинами третьою чи 

четвертою» замінити словами «визначені частиною третьою». 
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 172. Правка № 1668. 

 Частину другу статті 248 після слів та цифр «частинами четвертою - 

восьмою статті 247» доповнити словами «цього Кодексу». 

 

 173. Правка № 1677. 

 Частину третю статті 251 доповнити реченнями такого змісту: 

 «Перерва не може тривати довше 4 годин. Таких перерв не може бути 

більше трьох протягом однієї доби». 

 

 174. Правка № 1681. 

 В частині дев’ятій статті 251 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 175. Правка № 1684. 

 В частині тринадцятій статті 251 слова «та особи, які їх 

супроводжують» замінити словами «яких можуть супроводжувати офіційні 

спостерігачі». 

 

 176. Правка № 1686. 

 Частину чотирнадцяту статті 251 викласти в такій редакції: 

 «14. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими 

актами, про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування 

та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під 

сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, або 

за наявності актів або письмової скарги осіб, зазначених у частинах другій та 

третій статті 250 цього Кодексу, про порушення вимог цього Кодексу під час 

транспортування до окружної (територіальної) виборчої комісії протоколів 

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів 

окружна (територіальна) виборча комісія може прийняти протокольне 

рішення про відмову у прийнятті протоколу дільничної виборчої комісії про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та про проведення 

повторного підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці». 

 

 177. Правка № 1689. 

 Частину п’яту статті 252 викласти в такій редакції: 

 «5. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет 

зі списком виборців для голосування та іншими доданими до нього 

документами, зазначеними у частині одинадцятій статті 241 цього Кодексу. 

На підставі списку виборців для голосування, витягу зі списків виборців для 

голосування за місцем перебування, списків виборців для голосування за 

відкріпними посвідченнями окружна (територіальна) виборча комісія 

встановлює відомості, зазначені у пунктах 4-9 частини другої статті 246 

цього Кодексу. Ці відомості оголошуються та вносяться до протоколу 

окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок 
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голосів виборців на виборчій дільниці. При цьому також перевіряється 

наявність обставин, зазначених у пункті 1 частини першої статті 249 цього 

Кодексу. Список виборців для голосування та інші додані до нього 

документи запаковуються у порядку, визначеному частиною одинадцятою 

статті 241 цього Кодексу». 

 

 178. Правка № 1690. 

 В частині шостій статті 252 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 241» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

одинадцятою статті 241». 

 

 179. Правка № 1691. 

 В частині сьомій статті 252 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 241» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

одинадцятою статті 241». 

 

 180. Правка № 1692. 

 В частині дев’ятій статті 252 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 241» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

одинадцятою статті 241». 

 

 181. Правка № 1693. 

 В частині десятій статті 252 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 241» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

одинадцятою статті 241». 

 

 182. Правка № 1694. 

 В частині одинадцятій статті 252 слова та цифри «визначеному 

частиною десятою статті 241» замінити словами та цифрами «визначеному 

частиною одинадцятою статті 241». 

 

 183. Правка № 1702. 

 Частину другу статті 253 після слів та цифр «зазначені у пунктах 1 - 10, 

12» доповнити словом «частини». 

 

 184. Правка № 1723. 

 В пункті 1 частини першої статті 265 слова «висунутий або» 

виключити. 

 

 185. Правка № 1729. 

 Частину другу статті 265 виключити. 

 

 186. Правка № 1736. 

 Частину другу статті 266 викласти в такій редакції: 
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 «2. Заява про уточнення попереднього списку виборців подається і 

розглядається у строки та в порядку, встановлені статтею 162 цього 

Кодексу». 

 

 187. Правка № 1740. 

 Частину восьму статті 268 викласти в такій редакції: 

 «8. Вимоги цієї статті не поширюються на заяви про уточнення 

попереднього списку виборців, зазначені у статті 162 цього Кодексу». 

 

 188. Правка № 1742. 

 В пункті 8 частини першої статті 269 слова та цифри «яка його 

представляє відповідно до статті 261 цього Кодексу» замінити словами «яка 

уповноважена представляти відповідного суб’єкта за законом або 

дорученням». 

 

 189. Правка № 1744. 

 В частині шостій статті 272 слово «законом» замінити словами «цим 

Кодексом». 

 

 190. Правка № 1761. 

 Текст статті 277 викласти в такій редакції: 

 «1. До дільничної виборчої комісії або до суду оскаржуються дії, що 

призвели до порушення законодавства, мали місце під час голосування, 

допущені уповноваженими особами політичних партій (організацій партій) - 

суб’єктів відповідного виборчого процесу, довіреними особами кандидатів на 

загальнодержавних та місцевих виборах, офіційними спостерігачами від 

суб'єктів виборчого процесу». 

 

 191. Правка № 1767. 

 Частину третю статті 279 після слів «відповідних місцевих виборів» 

доповнити словами «або до суду». 

 

 192. Правка № 1778. 

 В частині третій статті 281 слово «Законом» замінити словом 

«Кодексом». 

 

 193. Правка № 1779. 

 В частині четвертій статті 281 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 194. Правка № 1784. 

 В частині першій статті 283 слова та цифри «частиною п’ятою 

статті 12» замінити словами та цифрами «частинами п’ятою та шостою 

статті 12». 
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 195. Правка № 1806. 

 Частину третю статті 286 викласти в такій редакції: 

 «3. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових 

виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини 

другої цієї статті, приймається відповідно у день проголошення заяви 

Президента, зазначеної у пункті 1 частини другої цієї статті, прийняття 

рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті». 

 

 196. Правка № 1807. 

 В частині четвертій статті 286 слова «частини третьої цієї статті» 

замінити словами «частини другої цієї статті». 

 

 197. Правка № 1808. 

 Частину першу статті 288 після слів та цифр «зазначеними у частині 

першій статті 87» доповнити словами «цього Кодексу». 

 

 198. Правка № 1815. 

 Частини п’яту статті 290 викласти в такій редакції: 

 «5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з 

метою висування кандидата на пост Президента України, порядок 

акредитації на такому з’їзді (зборах, конференції) представників засобів 

масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі 

Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення 

з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно 

розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце 

проведення зазначеного з’їзду (зборів, конференції) партії, порядок 

акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому 

з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої 

комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член 

Центральної виборчої комісії, представники громадських організацій та 

засобів масової інформації, присутні на з’їзді (зборах, конференції) партії, не 

мають права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції)». 

 

 199. Правка № 1818. 

 Частину шосту статті 290 викласти в такій редакції: 

 «6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост 

Президента України проводиться відкрито. Порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, 

конференції) визначається організаторами з’їзду (зборів, конференції). 

Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських 

організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати 

офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути 

присутніми на з’їзді (зборах, конференції) з висування кандидата на пост 

Президента України без попереднього дозволу чи запрошення організаторів 
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(не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї 

громадської організації)». 

 

 200. Правка № 1833. 

 В частині першій статті 292 слова «одного мільйона гривень» замінити 

словами «шістсот п’ятдесяти розмірів мінімальних заробітних плат, 

встановлених на день початку виборчого процесу». 

 

 201. Правка № 1870. 

 Пункт 5 частини першої статті 294 викласти в такій редакції: 

 «5) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 202. Правка № 1877. 

 Пункт 6 частини першої статті 294 викласти в такій редакції: 

 «6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України кандидата (ксерокопія паспорта громадянина України у формі ID-

картки), а також сторінки, де зазначаються відомості про реєстрацію його 

місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні» (відомості паспорту 

громадянина України з безконтактним електронним носієм, передбачені цим 

Кодексом, перевіряються членом Центральної виборчої комісії шляхом 

використання програми для зчитування інформації з безконтактних 

електронних носіїв відповідно до встановленого Центральною виборчої 

комісією порядку)». 

 

 203. Правка № 1894. 

 Частину п’яту статті 295 після слів «Урядовий кур’єр» доповнити 

словами «, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної 

виборчої комісії». 

 

 204. Правка № 1989. 

 В частині другій статті 301 слова та цифри «у пунктах 2-8 частини 

другої цієї статті» замінити словами та цифрами «у пунктах 4-8 частини 

першої цієї статті». 

 

 205. Правка № 1997. 

 В частині п’ятій статті 302 слова «звертається до відповідних 

правоохоронних органів для реагування відповідно до закону» замінити 

словами «зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів 

правопорядку». 
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 206. Правка № 1999. 

 Пункт 2 частини другої статті 304 викласти в такій редакції: 

 «2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування або суду, суддя, прокурор». 

 

 207. Правка № 2001. 

 Пункт 4 частини другої статті 304 перед словами «службовець 

рядового чи начальницького складу» доповнити словом 

«військовослужбовець,». 

 

 208. Правка № 2012. 

 В частині першій статті 313 слова та цифри «встановлені частиною 

другою статті 196» замінити словами та цифрами «встановлені частиною 

третьою статті 197». 

 

 209. Правка № 2042. 

 Частину четверту статті 315 викласти в такій редакції: 

 «4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у 

теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» 

та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не 

пізніш як за один день до початку циклу передач, і в той же строк 

оприлюднює на своєму веб-сайті. Таку ж інформацію Центральна виборча 

комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті». 

 

 210. Правка № 2047. 

 Частину сьому статті 315 викласти в такій редакції: 

 «7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування 

Центральна виборча комісія спільно з Національною суспільною 

телерадіокомпанією України на підставі угод організовують за кошти 

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення 

виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, 

включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені 

теледебати є обов’язковими і мають складатися із двох окремих турів, кожен 

з яких має бути присвячений наперед визначеним сферам державної політики 

та актуальним суспільним питанням. Кожен тур теледебатів відбувається в 

окремий день протягом відповідного виборчого процесу та транслюється 

Національною суспільною телерадіокомпанією України у прямому ефірі між 

дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста 

хвилин. Теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими 

каналами телебачення і радіомовлення в повному обсязі відповідно до вимог, 

визначених цим Кодексом. 

 Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію 

теледебатів, забороняється переривати її комерційною рекламою та іншими 
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повідомленнями, а також анонсами власних програм, передач або в будь-

який інший спосіб. 

 Детальний формат теледебатів, а також порядок їх організації та 

проведення визначається Положенням Національної суспільної 

телерадіокомпанії України про організацію та проведення теледебатів, із 

врахуванням вимог цього Кодексу щодо загальних засад інформаційного 

забезпечення виборів». 

 

 211. Правка № 2054. 

 Статтю 315 доповнити частиною дев’ятою такого змісту: 

 «9. У разі якщо кандидат на пост Президента України не з’явився у 

визначений день та час для участі в теледебатах, інші телерадіоорганізації не 

можуть здійснювати трансляцію матеріалів за участі такого кандидата у 

прямому ефірі чи у записі у час проведення таких теледебатів». 

 

 212. Правка № 2067. 

 В частині першій статті 317 слова та цифри «зазначених у частині 

четвертій статті 192» замінити словами та цифрами «зазначених у частині 

п’ятій статті 192». 

 

 213. Правка № 2075. 

 Частину шосту статті 321 доповнити реченням такого змісту: 

 «У разі, коли присутній член Центральної виборчої комісії 

відмовляється підписати протокол, інші члени Центральної виборчої комісії, 

присутні на такому засіданні, складають акт про відмову від підпису». 

 

 214. Правка № 2081. 

 В частині другій статті 323 цифри «324-330» замінити цифрами «324-

331-1». 

 

 215. Правка № 2082. 

 В частині другій статті 324 слова та цифри «відповідно до пункту 1 

частини другої статті 301» замінити словами та цифрами «відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 301». 

 

 216. Правка № 2084. 

 В частині першій статті 327 слова та цифри «відповідно до частини 

третьої статті 90» замінити словами та цифрами «відповідно до частин 

першої-третьої статті 324». 

 

 217. Правка № 2129. 

 В частині другій статті 337 слова «зазначеного у частині другій цієї 

статті» замінити словами «зазначеного у частині першій цієї статті». 
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 218. Правка № 2147. 

 В пункті 13 частини другої статті 338 слово «Кіровоградський» 

замінити словом «Кропивницький». 

 

 219. Правка № 2176. 

 Частину п’яту статті 339 викласти в такій редакції: 

 «5. Повноваження особи, яка вносить подання, засвідчується в 

установленому законом порядку». 

 

 220. Правка № 2201. 

 В частині третій статті 341 слова та цифри «зазначеному у статті 338» 

замінити словами та цифрами «зазначеному у частині другій статті 338». 

 

 221. Правка № 2259. 

 Частину другу статті 342 викласти в такій редакції: 

 «2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо 

висування кандидатів в депутати, порядок акредитації на такому з’їзді 

(зборах, конференції) представників засобів масової інформації керівник 

партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш 

як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна 

виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію про час і місце проведення зазначеного з’їзду (зборів, 

конференції) партії, порядок акредитації на ньому представників засобів 

масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням 

Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член 

Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, 

представники громадських організацій та засобів масової інформації, 

присутні на з’їзді (зборах, конференції) партії, не мають права втручатися у 

їхній перебіг». 

 

 222. Правка № 2265. 

 Частину третю статті 342 викласти в такій редакції: 

 «3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у 

депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається його 

організаторами. Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від 

громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії 

мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути 

присутніми на з’їзді (зборах, конференції) з висування кандидатів у депутати 

без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного 

спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської 

організації)». 
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 223. Правка № 2274. 

 В частині п’ятій статті 342 слова та цифри «зазначеного у статті 338» 

замінити словами та цифрами «зазначеного у частині другій статті 338». 

 

 224. Правка № 2279. 

 В частині шостій статті 342 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 225. Правка № 2300. 

 В пункті 3 частини першої статті 343 слова та цифри «статті 87 цього 

Закону» замінити словами та цифрами «статті 342 цього Кодексу». 

 

 226. Правка № 2306. 

 В пункті 4 частини першої статті 343 слова та цифри «статті 87 цього 

Закону» замінити словами та цифрами «статті 342 цього Кодексу». 

 

 227. Правка № 2321. 

 Пункт 8 частини першої статті 343 доповнити підпунктом ґ такого 

змісту: 

 «ґ) заяву кожного кандидата у депутати про наявність чи відсутність у 

особи громадянства (підданства) іншої держави або громадянства 

(підданства) інших держав, окрім України». 

 

 228. Правка № 2329. 

 Пункт 10 частини першої статті 343 викласти в такій редакції: 

 «10) підтвердження подання декларації шляхом вказання посилання на 

декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування». 

 

 229. Правка № 2375. 

 Назву статті 345 викласти в такій редакції: 

 «Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування кандидата у депутати». 

 

 230. Правка № 2381. 

 Частину першу статті 345 викласти в такій редакції: 

 «1. Кандидат у депутати заповнює декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за останній рік, 

який передує року проведення виборів, та подає її в електронному вигляді за 

формою, встановленою Законом України «Про запобігання корупції». 

 

 231. Правка № 2390. 

 Частину четверту статті 345 виключити. 
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 232. Правка № 2391. 

 Частину п’яту статті 345 викласти в такій редакції: 

 «5. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії зазначається 

гіперпосилання на декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування кандидатів у депутати, 

зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 233. Правка № 2418. 

 Частину четверту статті 346 викласти в такій редакції: 

 «4. У разі виявлення включення однієї особи до виборчих списків двох 

або більше організацій партій за її письмовими заявами про згоду бути 

висунутою кандидатом у депутати від цих організацій партій Центральна 

виборча комісія не пізніше наступного дня звертається до такої особи з 

вимогою надати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути зазначено про 

згоду бути висунутою кандидатом у депутати від виключно однієї 

організацій партій. 

 У разі ненадходження такої заяви протягом трьох днів з моменту 

звернення Центральної виборчої комісії, така особа рішенням Центральної 

виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх організацій партій, до 

яких вона була включена». 

 

 234. Правка № 2428. 

 Частину дев’яту статті 346 після слів «Урядовий кур’єр» доповнити 

словами «, а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії». 

 

 235. Правка № 2492. 

 Текст статті 348 викласти в такій редакції: 

 «Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати 

 1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування 

реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків 

партії, з виключенням його з відповідних виборчих списків у разі: 

 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його 

реєстрації, однак не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування із 

письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути 

висунутим кандидатом; 

 2) звернення партії, оформленого з урахуванням вимог цієї статті та 

поданого до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до 

дня голосування, про скасування рішення про висування кандидата у 

депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для 

висування кандидата; 

 3) припинення громадянства України або виявлення наявності у 

кандидата громадянства (підданства) іншої держави або громадянств 

(підданств) інших держав, окрім України; 

 4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою 
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отримання політичного притулку; 

 5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним; 

 6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним 

вироком суду за вчинення умисного злочину; 

 7) ненадходження у випадках та у строки, визначені частиною 

четвертою статті 346 цього Кодексу, нотаріально засвідченої заяви про згоду 

бути висунутим кандидатом у депутати від виключно однієї організації 

партії; 

 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які 

позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом 

у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу. 

 2. До звернення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, 

додається рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про скасування рішення 

щодо висування відповідного кандидата у депутати, яке повинне бути 

засвідчене підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії. 

 3. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини 

першої цієї статті, та за наявності підстав для скасування реєстрації 

кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про 

скасування реєстрації кандидата у депутати у триденний строк з дня 

надходження звернення, однак не пізніш як за десять днів до дня 

голосування. 

 У разі надходження звернення, передбаченого пунктом 2 частини 

першої цієї статті, щодо кандидата, включеного до загальнодержавного та 

відповідного регіонального виборчого списку партії, Центральна виборча 

комісія у строк, встановлений абзацом першим цієї частини, приймає 

рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати та виключення 

його з виборчих списків відповідної партії. При цьому черговість (порядкові 

номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється. 

 4. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини 

першої цієї статті, пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі 

невідповідності звернення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті 

вимогам частин другої, третьої цієї статті, чи за наявності підстав для 

відмови у реєстрації кандидата у депутати, передбачених цим Кодексом, 

Центральна виборча комісія у строк, передбачений абзацом першим частини 

четвертої цієї статті приймає рішення про залишення звернення без розгляду. 

Перелік підстав для прийняття рішення про залишення звернення без 

розгляду, передбачений цією частиною, є вичерпним. 

 Рішення про залишення звернення, зазначеного в абзаці першому цієї 

частини, без розгляду повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія 

цього рішення не пізніше дня, наступного за днем його прийняття, видається 

(направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії. 

 5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування 

реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника 

партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання 



68 

 

вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. 

У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про 

засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною 

виборчою комісією за відсутності вказаних осіб. 

 6. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, 

зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається 

Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після 

отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи 

підтверджують настання відповідних обставин. 

 7. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у 

депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш 

як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у 

Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію 

цього рішення у той же строк. 

 8. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія 

приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування та про 

виключення його із загальнодержавного та відповідного регіонального 

виборчого списку партії. 

 9. Рішення, передбачені цією статтею, публікуються у друкованих 

засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої 

комісії не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення, 

але не пізніш як за один день до дня голосування». 

 

 236. Правка № 2523. 

 Статтю 349 доповнити частиною шостою такого змісту: 

 «6. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині 

першій цієї статті, ознак злочину, Центральна виборча комісія зобов’язана 

звернутися з відповідною заявою до органів правопорядку». 

 

 237. Правка № 2527. 

 В частині першій статті 350 слово «Закону» замінити словом 

«Кодексу». 

 

 238. Правка № 2535. 

 Частину другу статті 350 доповнити реченням такого змісту: 

 «Порядок жеребкування, яке проводить Центральна виборча комісія, 

визначається її окремим рішенням». 

 

 239. Правка № 2570. 

 Пункт 2 частини другої статті 353 викласти в такій редакції: 

 «2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування, суддя, прокурор». 
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 240. Правка № 2572. 

 Частину другу статті 353 доповнити пунктом 6 такого змісту: 

 «6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої 

системи». 

 

 241. Правка № 2671. 

 Частину першу статті 361 доповнити реченням такого змісту: 

 «Інформаційні буклети передаються дільничній виборчій комісії не 

пізніше, ніж на наступний день після її створення». 

 

 242. Правка № 2700. 

 В частині п’ятій статті 362 слова «, у тому числі у кабінах для 

голосування» виключити. 

 

 243. Правка № 2707. 

 Частину першу статті 363 викласти в такій редакції: 

 «1. У разі скасування реєстрації кандидата або вибуття його з 

балотування відповідно до статті 348 цього Кодексу на підставі відповідного 

рішення Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії усіх 

територіальних виборчих округів у межах відповідного виборчого регіону, до 

регіонального виборчого списку кандидатів у якому був включений цей 

кандидат, вносять зміни до інформаційних плакатів відповідної партії з 

допомогою штампа «Вибув», зазначеного у частині другій статті 228 цього 

Кодексу». 

 

 244. Правка № 2715. 

 В частині першій статті 364 слова та цифри «встановлені частиною 

другою статті 196» замінити словами та цифрами «встановлені частиною 

третьою статті 197». 

 

 245. Правка № 2722. 

 В частині другій статті 364 слова та цифри «зазначених у статті 212» 

замінити словами та цифрами «зазначених у статті 197-1». 

 

 246. Правка № 2743. 

 Частину другу статті 365 викласти в такій редакції: 

 «2. Телерадіоорганізації надають кожній партії - суб’єкту виборчого 

процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в 

межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і 

проведення виборів, на підставі угод, зазначених у частині четвертій статті 

210 цього Кодексу, у загальному обсязі не менше 20 хвилин на 

загальнонаціональному суспільно-політичному телеканалі та 30 хвилин на 

загальнонаціональному суспільно-політичному радіоканалі, а також по 15 

хвилин на регіональних телеканалах та по 15 хвилин на регіональних 
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радіоканалах у кожному з регіональних виборчих округів. Передвиборна 

агітація, яка проводиться телерадіоорганізаціями, повинна титруватися та/або 

перекладатися на жестову мову для забезпечення її доступності для осіб з 

інвалідністю з порушеннями зору та слуху з урахуванням вимог, 

установлених Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення. Цей час партії надається на кожному із зазначених каналів у 

двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу. Обсяг та порядок 

використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного 

бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із 

забезпеченням рівних умов для партій - суб’єктів виборчого процесу 

визначає Центральна виборча комісія». 

 

 247. Правка № 2752. 

 Частину п’яту статті 365 після слів «а також» доповнити словом 

«невідкладно». 

 

 248. Правка № 2852. 

 Частину другу статті 369 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: 

 «1-1) порядковий номер партії у трафарети біля тексту «Підтримую 

виборчий список політичної партії за порядковим №» вписано з порушенням 

вимог, встановлених частиною першою статті 368 цього Кодексу». 

 

 249. Правка № 2928. 

 Частину четверту статті 373 доповнити реченням такого змісту: 

 «У разі, коли присутній член Центральної виборчої комісії 

відмовляється підписати протокол, інші члени Центральної виборчої комісії, 

присутні на такому засіданні, складають акт про відмову від підпису». 

 

 250. Правка № 2939. 

 В частині третій (після частини сьомої) статті 373 знак та цифри «, 11-

23» вилучити. 

 

 251. Правка № 3022. 

 В частині другій статті 377 цифри «344» замінити цифрами «346». 

 

 252. Правка № 3118. 

 Частину п’яту статті 387 викласти в такій редакції: 

 «5. Черговість участі партій - суб’єктів виборчого процесу ефірного 

часу на радіо та телебаченні для телерадіодебатів в межах розкладу, 

зазначеного у частині шостій цієї статті, визначається не пізніш як за 

двадцять п’ять днів до дня голосування за результатами жеребкувань, що 

проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних 

виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю 

відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії чи 
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уповноважених осіб партій у відповідному територіальному виборчому 

окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце 

проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню». 

 

 253. Правка № 3135. 

 В пункті 3 частини першої статті 393 слова «зазначених у частині 

п’ятій» замінити словами «зазначених у частині сьомій». 

 

 254. Правка № 3136. 

 В частині четвертій статті 393 слова «зазначених у частині четвертій 

цієї статті» замінити словами «зазначених у частині третій цієї статті». 

 

 255. Правка № 3153. 

 Частину другу статті 399 викласти в такій редакції: 

 «2. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії 

щодо висунення кандидатів, порядок акредитації на такому заході 

представників засобів масової інформації керівник організації партії 

повідомляє у письмовій формі виборчу комісію Автономної Республіки Крим 

не пізніш як за п’ять днів до дня проведення конференції (зборів). Виборча 

комісія Автономної Республіки Крим невідкладно розміщує на своєму 

офіційному веб-сайті, офіційному веб-сайті Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим інформацію про час і місце проведення зазначеної 

конференції (зборів) партії, порядок акредитації на ньому представників 

засобів масової інформації. На такій конференції (зборах) за дорученням 

голови виборчої комісії Автономної Республіки Крим має право бути 

присутнім член комісії. Член виборчої комісії Автономної Республіки Крим, 

представники громадських організацій та засобів масової інформації, 

присутні на конференції (зборах) організації партії, не мають права 

втручатися у перебіг конференції (зборів) організації партії». 

 

 256. Правка № 3155. 

 Частину третю статті 399 викласти в такій редакції: 

 «3. Конференція (збори) організації партії щодо висунення кандидатів у 

депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на такій конференції (зборах) визначається 

організаторами конференції (зборів). Уповноважені представники або 

офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл 

Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних 

виборах, мають право бути присутніми на конференції (зборах) з висування 

кандидатів у депутати без попереднього дозволу чи запрошення 

організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого 

представника від однієї громадської організації)». 
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 257. Правка № 3169. 

 Пункт 10 частини першої статті 400 викласти в такій редакції: 

 «10) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному 

реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 258. Правка № 3178. 

 Назву статті 402 викласти в такій редакції: 

 «Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування кандидата у депутати». 

 

 259. Правка № 3186. 

 Частину першу статті 402 викласти в такій редакції: 

 «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого 

процесу, особисто подається кандидатом у депутати шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

відповідної декларації за формою, визначеною Національним агентством з 

питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції». 

 

 260. Правка № 3190. 

 Частину четверту статті 402 виключити. 

 

 261. Правка № 3191. 

 Частину п’яту статті 402 викласти в такій редакції: 

 «5. На офіційному сайті виборчої комісії Автономної Республіки Крим 

зазначається гіперпосилання на декларації кандидатів у депутати, 

зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 262. Правка № 3197. 

 В частині першій статті 403 слова «п’яти тисяч» замінити словом 

«п’ятисот». 

 

 263. Правка № 3202. 

 Частину четверту статті 404 викласти в такій редакції: 

 «4. У разі виявлення включення однієї особи до виборчих списків двох 

або більше організацій партій за її письмовими заявами про згоду бути 

висунутою кандидатом у депутати від цих організацій партій виборча комісія 

Автономної Республіки Крим не пізніше наступного дня звертається до такої 

особи з вимогою надати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути 

зазначено про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від виключно 

однієї організації партії. 

 У разі ненадходження такої заяви протягом трьох днів з моменту 
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звернення виборчої комісії Автономної Республіки Крим, рішенням виборчої 

комісії Автономної Республіки Крим виключається з виборчих списків усіх 

організацій партій, до яких вона була включена». 

 

 264. Правка № 3204. 

 В частині шостій статті 404 цифри «437» замінити цифрами «438». 

 

 265. Правка № 3206. 

 В частині одинадцятій статті 404 речення «Розгляд питання про 

реєстрацію кандидатів у депутати від цієї організації партії відкладається до 

одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до 

суду, набрання законної сили відповідним рішенням суду» виключити. 

 

 266. Правка № 3224. 

 Пункт 7 частини першої статті 406 викласти в такій редакції: 

 «7) ненадходження у випадках та у строки, визначені частиною 

четвертою статті 404 цього Кодексу, нотаріально засвідченої заяви про згоду 

бути висунутим кандидатом у депутати від виключно однієї організації 

партії». 

 

 267. Правка № 3232. 

 Пункт 4 частини першої статті 407 виключити. 

 

 268. Правка № 3239. 

 В частині п’ятій статті 408 слова «статтею … цього Кодексу» замінити 

словами та цифрами «статтею 426 цього Кодексу». 

 

 269. Правка № 3241. 

 В частині третій статті 409 слова та цифри «передбачені пунктами 2-4 

частини третьої» замінити словами та цифрами «передбачені пунктами 2-4 

частини другої». 

 

 270. Правка № 3245. 

 Пункт 2 частини другої статті 411 викласти в такій редакції: 

 «2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування або суду, суддя, прокурор». 

 

 271. Правка № 3247. 

 Частину другу статті 411 доповнити пунктом 6 такого змісту: 

 «6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої 

системи». 
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 272. Правка № 3257. 

 Частину п’яту статті 418 викласти в такій редакції: 

 «5. Добровільний внесок однієї особи до виборчого фонду організації 

партії не може перевищувати розмір внеску для однієї фізичної особи, 

визначений Законом України «Про політичні партії в Україні». Розмір 

власних коштів організації партії, які перераховуються на накопичувальний 

рахунок, не обмежуються». 

 

 273. Правка № 3261. 

 В частині четвертій статті 419 слова та цифри «передбачені 

пунктами  2-5, 7, 9 частини восьмої» замінити словами та цифрами 

«передбачені пунктами 2-5, 7, 9 частини п’ятої». 

 

 274. Правка № 3264. 

 В частині другій статті 420 слова та цифри «передбачені пунктами 2-5, 

7, 9 частини восьмої» замінити словами та цифрами «передбачені 

пунктами  2-5, 7, 9 частини п’ятої». 

 

 275. Правка № 3267. 

 В частині другій статті 421 цифри «225» замінити цифрами «228». 

 

 276. Правка № 3269. 

 В частині першій статті 422 слова та цифри «встановлені частиною 

другою статті 196» замінити словами та цифрами «встановлені частиною 

третьою статті 197». 

 

 277. Правка № 3273. 

 В частині другій статті 422 цифри «212» замінити цифрами «197-1». 

 

 278. Правка № 3277. 

 В частині четвертій статті 422 цифри «195-198» замінити 

цифрами  «195, 197, 197-1, 198». 

 

 279. Правка № 3286. 

 В частині першій статті 424 цифри «411» замінити цифрами «408». 

 

 280. Правка № 3292. 

 В частині другій статті 425 слова «визначеному частинами другою та 

четвертою» замінити словами «визначеному частинами першою, другою та 

четвертою». 

 

 281. Правка № 3318. 

 Частину другу статті 428 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: 

 «1-1) порядковий номер партії у трафарети біля тексту «Підтримую 
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виборчий список політичної партії за порядковим №» вписано з порушенням 

вимог, встановлених у частині першій статті 427 цього Кодексу». 

 

 282. Правка № 3326. 

 В частині сьомій статті 429 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 221» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

восьмою статті 240». 

 

 283. Правка № 3327. 

 В частині восьмій статті 429 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 221» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

восьмою статті 240». 

 

 284. Правка № 3337. 

 Частину четверту статті 433 доповнити реченням такого змісту: 

 «У разі, коли присутній член виборчої комісії Автономної Республіки 

Крим відмовляється підписати протокол, інші члени виборчої комісії 

Автономної Республіки Крим, присутні на такому засіданні, складають акт 

про відмову від підпису». 

 

 285. Правка № 3342. 

 В частині п’ятій статті 434 цифри «435-439» замінити цифрами «436-

440». 

 

 286. Правка № 3367. 

 В частині третій статті 438 цифри «438» замінити цифрами «435». 

 

 287. Правка № 3381. 

 В частині першій статті 443 цифри «443» замінити цифрами «442». 

 

 288. Правка № 3383. 

 В частині другій статті 443 цифри «445» замінити цифрами «442». 

 

 289. Правка № 3402. 

 Частину третю статті 445 після абзацу першого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

 «Загальний склад сільської, селищної ради об'єднаної територіальної 

громади збільшується понад визначений частиною першою цієї статті 

внаслідок проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради 

додатково на кількість, яка визначається як відношення кількості виборців 

територіальних громад, що приєдналися, до кількості виборців 

територіальної громади, до якої приєдналися, помножене на загальний склад 

ради, визначений частиною першою цієї статті, але не менше кількості 

територіальних громад, що приєдналися». 
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 290. Правка № 3412. 

 Пункт 2 частини другої статті 446 викласти в такій редакції: 

 «2) міська (міста обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим, районного значення) організація партії, зареєстрована в 

установленому законом порядку, – кандидатів у депутати міської ради та 

кандидатів у депутати районної у місті ради». 

 

 291. Правка № 3413. 

 Статтю 446 доповнити частиною другою з приміткою 1 такого змісту: 

 «2-1. У разі проведення перших місцевих виборів у об’єднаній 

територіальній громаді, утвореній відповідно до вимог Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», і до складу якої увійшла 

територіальна громада (територіальні громади), розташована на території 

суміжного району, висувати кандидатів має право організація партії, 

зареєстрована у тому районі, на території якого розташований 

адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади. Якщо 

у районі, на території якого розташований адміністративний центр утвореної 

об’єднаної територіальної громади не зареєстровано організацію політичної 

партії, центральний орган політичної партії може погодити висування 

кандидатів відповідною організацією партії, яка зареєстрована на території 

району (районів), до території якого належить територіальна громада 

(територіальні громади), які входять до складу утвореної об’єднаної 

громади». 

 

 292. Правка № 3414. 

 Частину третю статті 446 після слів «публікує у регіональних або 

місцевих друкованих засобах масової інформації» доповнити словами «, а 

також оприлюднює на своєму офіційному сайті». 

 

 293. Правка № 3428. 

 Доповнити статтею 447-1 такого змісту: 

 «Стаття 447-1. Особливості проведення додаткових виборів 

 1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від 

територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади проводяться в порядку, визначеному Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад». 

 2. Депутати сільських, селищних рад, обрані на додаткових виборах, 

здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних 

чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та 

законами України. 

 3. Протягом останніх шести місяців повноважень депутатів, обраних на 

попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не призначаються 

та не проводяться. 

 4. Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної 
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громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, 

припиняються з моменту прийняття сільською, селищною радою рішення 

про приєднання до об’єднаної територіальної громади. Повноваження щодо 

проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою 

комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої 

приєднується територіальна громада. 

 5. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від 

територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади, проводяться у разі наявності обставин, передбачених Законом 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та цим 

Кодексом. Протягом останніх шести місяців повноважень депутатів, обраних 

на попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не 

призначаються та не проводяться». 

 

 294. Правка № 3435. 

 В частині п’ятій статті 448 після слів «головна виборча комісія 

відповідних виборів» слово «комісія» вилучити. 

 

 295. Правка № 3458. 

 В частині другій статті 451 слова та цифри «встановленому частиною 

шостою статті 455 або частиною першою статті 456» замінити словами та 

цифрами «встановленому частиною шостою статті 452 або частиною першою 

статті 453». 

 

 296. Правка № 3461. 

 Частину першу статті 452 доповнити реченням такого змісту: 

 «Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у 

депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити 

не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку». 

 

 297. Правка № 3465. 

 Частину четверту статті 452 викласти в такій редакції: 

 «4. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії 

щодо висунення кандидатів, порядок акредитації на конференції (зборах) 

представників засобів масової інформації керівник організації партії 

повідомляє у письмовій формі відповідну головну виборчу комісію не пізніш 

як за п’ять днів до дня проведення конференції (зборів). Головна виборча 

комісія на відповідних виборах невідкладно оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті, офіційному веб-сайті місцевої або районної ради 

інформацію про час і місце проведення конференції (зборів) організації 

партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової 

інформації (у разі відсутності офіційних сайтів відповідної виборчої комісії 

та/або місцевої ради зазначена інформація оприлюднюється в інший 

визначений рішенням виборчої комісії спосіб). На такій конференції (зборах) 
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за дорученням голови зазначеної комісії має право бути присутнім член цієї 

комісії. Член виборчої комісії, представники громадських організацій та 

засобів масової інформації, присутні на конференції (зборах) організації 

партії, не мають права втручатися у перебіг конференції (зборів) організації 

партії. Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських 

організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати 

офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути 

присутніми на заході з висування кандидатів у депутати без попереднього 

дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або 

уповноваженого представника від однієї громадської організації)». 

 

 298. Правка № 3469. 

 Частину дев'яту статті 452 після слів «печаткою організації партії» 

доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації партії 

вищого рівня». 

 

 299. Правка № 3473. 

 Частину другу статті 453 доповнити пунктом 3-1 такого змісту: 

 «3-1) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному 

реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 300. Правка № 3482. 

 Пункт 3 частини першої статті 454 викласти в такій редакції: 

 «3) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 301. Правка № 3498. 

 Пункт 1 частини другої статті 454 після слів «печаткою організації 

партії» доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації 

партії вищого рівня». 

 

 302. Правка № 3507. 

 Частину четверту статті 454 викласти в такій редакції: 

 «4. Разом з документами, зазначеними у частинах першій чи другій цієї 

статті, до головної виборчої комісії подаються по чотири фотографії кожного 

кандидата, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях, а також 

ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України 

(ксерокопія паспорта громадянина України у формі ID-картки) та сторінок, 

де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно 

до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина 

України для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України) кожної 
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запропонованої особи, або інший документ, який підтверджує реєстрацію 

його місця проживання, виданий уповноваженим органом». 

 

 303. Правка № 3509. 

 В частині п’ятій статті 454 слова «першій чи другій» замінити словами 

«першій, другій та четвертій». 

 

 304. Правка № 3512. 

 Назву статті 455 викласти в такій редакції: 

 «Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування кандидата у депутати». 

 

 305. Правка № 3520. 

 Частину першу статті 455 викласти в такій редакції: 

 «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування кандидата у депутати за останній рік, який 

передує року проведення виборів, заповнюється кандидатом та подається в 

електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про 

запобігання корупції». 

 

 306. Правка № 3525. 

 Частину третю статті 455 виключити. 

 

 307. Правка № 3526. 

 Статтю 455 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

 «4. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії зазначається 

гіперпосилання на декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 308. Правка № 3589. 

 В пункті 6 частини першої статті 461 слова «з метою» виключити. 

 

 309. Правка № 3593. 

 Статтю 461 доповнити частиною першою з приміткою 1 такого змісту: 

 «1-1. Головна виборча комісія відповідних виборів відмовляє у 

реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в 

багатомандатному виборчому окрузі, у разі порушення вимог статей 451-452 

цього Кодексу при висуванні кандидата». 

 

 310. Правка № 3598. 

 Частину шосту статті 461 викласти в такій редакції: 

 «6. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати з підстав, 

зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, не виключає можливості 

повторних подань відповідних чи виправлених документів не пізніш як за 



80 

 

тридцять сім днів до дня голосування». 

 

 311. Правка № 3600. 

 В частині восьмій статті 461 слова та цифри «встановленого частиною 

шостої статті 454» замінити словами та цифрами «встановленого частиною 

шостою статті 451». 

 

 312. Правка № 3614. 

 В частині четвертій статті 462 цифру «2» замінити цифрою «3». 

 

 313. Правка № 3620. 

 Статтю 463 доповнити частиною третьою такого змісту: 

 «3. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині 

першій цієї статті, ознак злочину, головна виборча комісія відповідних 

виборів зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів 

правопорядку». 

 

 314. Правка № 3626. 

 Пункт 2 частини четвертої статті 466 викласти в такій редакції: 

 «2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування або суду, суддя, прокурор». 

 

 315. Правка № 3629. 

 Частину четверту статті 466 доповнити пунктом 6 такого змісту: 

 «6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої 

системи». 

 

 316. Правка № 3648. 

 Частину восьму статті 471 викласти в такій редакції: 

 «8. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються 

розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, 

встановленого Законом України «Про політичні партії в Україні», крім 

випадків, визначених абзацом другим цієї частини. 

 Власні кошти кандидата, які перераховуються у його виборчий фонд, 

або у виборчий фонд партії, яка висунула такого кандидата, повинні 

відповідати обсягу доходів, зазначених у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата, 

поданій ним для його реєстрації кандидатом на відповідних виборах у 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 317. Правка № 3660. 

 Частину першу статті 474 перед словами «Текст виборчого бюлетеня» 

доповнити словами «Форма, колір і». 
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 318. Правка № 3663. 

 В частині першій статті 475 слова та цифри «зазначених у частині 

четвертій статті 192» замінити словами та цифрами «зазначених у частині 

п’ятій статті 192». 

 

 319. Правка № 3668. 

 В пункті 1 частини п’ятої статті 482 цифри «253» замінити цифрами 

«249». 

 

 320. Правка № 3669. 

 В пункті 2 частини п’ятої статті 482 цифри «253» замінити цифрами 

«249». 

 

 321. Правка № 3670. 

 Назву статті 483 після слів «районної у місті» доповнити словом 

«ради». 

 

 322. Правка № 3690. 

 В частині другій статті 491 слова та цифри «зазначеному у частині 

третій статті 496» замінити словами та цифрами «зазначеному у частині 

другій статті 524». 

 

 323. Правка № 3693. 

 В частині першій статті 493 слова «зазначеного у частині третій цієї 

статті» замінити словами «зазначеного у частині другій цієї статті». 

 

 324. Правка № 3694. 

 В частині четвертій статті 493 слова «У випадках, зазначених у пункті 2 

частини другої та в частині третій цієї статті» замінити словами «У випадку, 

зазначеному у частині другій цієї статті». 

 

 325. Правка № 3697. 

 Частину другу статті 494 викласти в такій редакції: 

 «2. Кандидат на посаду голови громади, старости з дня його висування 

у порядку, встановленому частиною шостою статті 495 або частиною 

першою статті 496 цього Кодексу, набуває статусу суб’єкта відповідного 

виборчого процесу». 

 

 326. Правка № 3705. 

 Частину четверту статті 495 викласти в такій редакції: 

 «4. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії з 

метою висування кандидата на посаду голови громади, старости, порядок 

акредитації на конференції (зборах) представників засобів масової інформації 

керівник організації партії повідомляє у письмовій формі відповідну головну 
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територіальну виборчу комісію не пізніш як за три дні до дня проведення 

конференції (зборів). Головна виборча комісія на відповідних виборах 

невідкладно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті, офіційному веб-

сайті місцевої або районної ради інформацію про час і місце проведення 

зазначеної конференції (зборів) організації партії, порядок акредитації на ній 

представників засобів масової інформації (у разі відсутності офіційних сайтів 

відповідної виборчої комісії та/або місцевої або районної ради зазначена 

інформація оприлюднюється в інший, визначений рішенням виборчої комісії, 

спосіб). На такій конференції (зборах) за дорученням голови зазначеної 

комісії має право бути присутнім член цієї комісії. Член виборчої комісії, 

представники громадських організацій та засобів масової інформації, 

присутні на конференції (зборах) організації партії, не мають права 

втручатися у перебіг конференції (зборів) організації партії. Уповноважені 

представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які 

отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів 

на відповідних виборах, мають право бути присутніми на заході з висування 

кандидатів у депутати без попереднього дозволу чи запрошення 

організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого 

представника від однієї громадської організації)». 

 

 327. Правка № 3709. 

 Частину дев'яту статті 495 після слів «печаткою організації партії» 

доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації партії 

вищого рівня». 

 

 328. Правка № 3721. 

 Пункт 3 частини першої статті 497 викласти в такій редакції: 

 «3) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 329. Правка № 3737. 

 Пункт 1 частини другої статті 497 після слів «печаткою організації 

партії» доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації 

партії вищого рівня». 

 

 330. Правка № 3745. 

 Частину четверту статті 497 викласти в такій редакції: 

 «4. Разом з документами, зазначеними у частинах першій чи другій цієї 

статті, до головної виборчої комісії подаються чотири фотографії кандидата, 

висунутого партією, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях, а також 

ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України 

(ксерокопія паспорта громадянина України у формі ID-картки) та сторінок, 

де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно 



83 

 

до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина 

України для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України) кожної 

запропонованої особи, або інший документ, який підтверджує реєстрацію 

його місця проживання, виданий уповноваженим органом». 

 

 331. Правка № 3749. 

 Доповнити статтею 497-1 такого змісту: 

 «Стаття 497-1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати 

 1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування кандидата у депутати за останній рік, який 

передує року проведення виборів, заповнюється кандидатом та подається в 

електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про 

запобігання корупції». 

 2. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають 

виправленню у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання 

корупції» та рішеннями Національного агентства з питань запобігання 

корупції, і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації 

кандидата у депутати. 

 3. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії зазначається 

гіперпосилання на декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 332. Правка № 3758. 

 Частину першу статті 498 викласти в такій редакції: 

 «1. Грошова застава вноситься кандидатом (або організацією партії, яка 

його висунула) на посаду міського голови у безготівковому порядку на 

спеціальний рахунок міської виборчої комісії з розрахунку 4 розміри 

мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого 

процесу, на кожні 10 тисяч виборців відповідного єдиного міського 

виборчого округу. 

 Центральна виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру 

виборців станом на перше число місяця призначення чергових, позачергових 

або перших місцевих виборів визначає розмір грошової застави для кожного 

єдиного міського виборчого округу після призначення чергових, 

позачергових або перших місцевих виборів, але не пізніш як за 57 днів до дня 

голосування, невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті 

та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії». 

 

 333. Правка № 3764. 

 Частину четверту статті 498 доповнити реченням такого змісту: 

 «У разі прийняття рішення міською виборчою комісією про визнання 

виборів міського голови такими, що не відбулись, грошова застава у 
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п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на 

рахунок особи, висунутої (яка самовисунулася) кандидатом». 

 

 334. Правка № 3844. 

 Пункти 1-7 частини першої статті 504 замінити пунктами 1-5 такого 

змісту: 

 «1) порушення вимог статей 494-495 Кодексу при висуванні кандидата; 

 2) невідповідність документів, зазначених у пунктах 1-3 частини другої 

статті 497 цього Кодексу, вимогам цього Кодексу; 

 3) відкликання особою, висунутою кандидатом, заяви про 

самовисування або заяви про згоду бути висунутим кандидатом; 

 4) виявлення або виникнення обставин, зазначених у пунктах 6-9 

частини першої статті 461 цього Кодексу; 

 5) виявлення головною виборчою комісією обставин, за яких особу не 

може бути обраною на посаду голови громади, старости відповідно до 

статті 12 цього Кодексу». 

 

 335. Правка № 3848. 

 Частину третю статті 504 після абзацу першого доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

 «Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню 

у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції» та 

рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, і не є 

підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у 

депутати». 

 

 336. Правка № 3864. 

 Частину першу статті 506 доповнити реченням такого змісту: 

 «У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині 

першій статті 463 цього Кодексу, ознак злочину, головна територіальна 

виборча комісія відповідних виборів зобов’язана звернутися з відповідною 

заявою до органів правопорядку». 

 

 337. Правка № 3866. 

 В частині другій статті 506 слово «частинами» виключити. 

 

 338. Правка № 3869. 

 Частину другу статті 508 після слів «Кандидат на посаду голови 

громади» доповнити словом «(старости)». 

 

 339. Правка № 3899. 

 Частину дев’яту статті 514 викласти в такій редакції: 

 «9. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються 

розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, 



85 

 

встановленого Законом України «Про політичні партії в Україні». Власні 

кошти кандидата, які перераховуються у його виборчий фонд, або у 

виборчий фонд партії, яка висунула такого кандидата, повинні відповідати 

обсягу доходів, зазначених у декларації про доходи кандидата, поданій ним 

для його реєстрації кандидатом на відповідних виборах у порядку, 

встановленому цим Кодексом». 

 

 340. Правка № 3906. 

 В частині першій статті 516 слова та цифри «встановлені частиною 

другою статті 196» замінити словами та цифрами «встановлені частиною 

третьою статті 197». 

 

 341. Правка № 3917. 

 Частину першу статті 518 перед словами «Текст виборчого бюлетеня» 

доповнити словами «Форма, колір і». 

 

 342. Правка № 3925. 

 В частині першій статті 519 слова «зазначених у частині четвертій» 

замінити словами «зазначених у частині п’ятій». 

 

 343. Правка № 3958. 

 В пункті 3 частини першої статті 529 цифри «508» замінити цифрами 

«507». 

 

 344. Правка № 4000. 

 Статтю 537 доповнити частиною першою з приміткою 1 такого змісту: 

 «1-1. Єдиний міський (обласний) виборчий округ включає територію 

відповідного міста, області». 

 

 345. Правка № 4027. 

 В частині першій статті 540 слова «, наступного після дня початку 

виборчого процесу,» виключити. 

 

 346. Правка № 4035. 

 В частині третій статті 541 слово «республіканської» замінити словами 

«обласної (міської)». 

 

 347. Правка № 4043. 

 Частину дванадцяту статті 541 після слів «печаткою організації партії» 

доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації партії 

вищого рівня». 

 

 348. Правка № 4064. 

 Пункт 5 частини першої статті 543 викласти в такій редакції: 
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 «5) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 349. Правка № 4072. 

 Пункт 1 частини другої статті 543 після слів «печаткою організації 

партії» доповнити словами «(або у разі її відсутності печаткою організації 

партії вищого рівня)». 

 

 350. Правка № 4076. 

 Пункт 10 частини другої статті 543 викласти в такій редакції: 

 «10) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному 

реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

 

 351. Правка № 4084. 

 Частину третю статті 543 викласти в такій редакції: 

 «3. Разом із документами, зазначеними у частинах першій чи другій 

цієї статті, до головної виборчої комісії подаються по чотири фотографії 

кожного кандидата, висунутого партією або включеного до виборчого списку 

незалежних кандидатів, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в 

електронному вигляді, а також ксерокопія першої та другої сторінок 

паспорта громадянина України (ксерокопія паспорта громадянина України у 

формі ID-картки) та сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його 

місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні» (ксерокопії тимчасового 

посвідчення громадянина України для осіб, нещодавно прийнятих до 

громадянства України) кожної запропонованої особи, або інший документ, 

який підтверджує реєстрацію його місця проживання, виданий 

уповноваженим органом». 

 

 352. Правка № 4098. 

 Назву статті 544 викласти в такій редакції: 

 «Декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування кандидата у депутати». 

 

 353. Правка № 4105. 

 Частину першу статті 544 викласти в такій редакції: 

 «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування кандидата у депутати за останній рік, який 

передує року проведення виборів, заповнюється кандидатом та подається в 

електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про 

запобігання корупції». 
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 354. Правка № 4107. 

 Частину третю статті 544 викласти в такій редакції: 

 «3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають 

виправленню у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання 

корупції» та рішеннями Національного агентства з питань запобігання 

корупції, і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації 

кандидата у депутати». 

 

 355. Правка № 4108. 

 Частину четверту статті 544 виключити. 

 

 356. Правка № 4109. 

 Частину п’яту статті 544 викласти в такій редакції: 

 «5. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії зазначається 

гіперпосилання на декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 357. Правка № 4117. 

 В частині першій статті 545 слова «у розмірі двадцять мінімальних 

розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу» 

замінити словами та цифрами «з розрахунку 4 розміри мінімальної заробітної 

плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 10 тисяч 

виборців відповідного єдиного міського (обласного) виборчого округу». 

 

 358. Правка № 4122. 

 Частину другу статті 545 після слів «засобах масової інформації» 

доповнити словами «, а також на своєму офіційному сайті та/або на стенді 

офіційних матеріалів комісії». 

 

 359. Правка № 4140. 

 Частину четверту статті 546 викласти в такій редакції: 

 «4. У разі виявлення включення однієї особи до виборчих списків двох 

або більше політичних партій за її письмовими заявами про згоду бути 

висунутою кандидатом у депутати від цих політичних партій, або до двох 

списків незалежних кандидатів за її згодою, або до виборчого списку 

політичної партії та списку незалежних кандидатів за її згодою, головна 

виборча комісія не пізніше наступного дня звертається до такої особи з 

вимогою надати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути зазначено про 

згоду бути висунутою кандидатом у депутати від виключно однієї політичної 

партії. 

 У разі ненадходження такої заяви протягом трьох днів з моменту 

звернення головної виборчої комісії, рішенням головної виборчої комісії така 

особа виключається з виборчих списків усіх організацій партій, до яких вона 

була включена». 



88 

 

 360. Правка № 4143. 

 В частині шостій статті 546 слово «республіканському» замінити 

словами «обласному (міському)». 

 

 361. Правка № 4167. 

 В пункті 6 частини другої статті 547 слова «з метою» виключити. 

 

 362. Правка № 4182. 

 Пункт 7 частини першої статті 548 викласти в такій редакції: 

 «7) ненадходження у випадках та у строки, визначені частиною 

четвертою статті 546 цього Кодексу нотаріально засвідченої заяви про згоду 

бути висунутим кандидатом у депутати від виключно однієї організації 

партії». 

 

 363. Правка № 4212. 

 Статтю 549 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

 «4. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині 

першій цієї статті, ознак злочину, головна територіальна виборча комісія 

відповідних виборів зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів 

правопорядку». 

 

 364. Правка № 4224. 

 В частині четвертій статті 550 слова та цифри «зазначені у частині 

четвертій статті 564» замінити словами та цифрами «зазначені у частині 

п’ятій статті 563». 

 

 365. Правка № 4231. 

 В частині третій статті 551 цифри «215» замінити цифрами «218». 

 

 366. Правка № 4247. 

 Пункт 2 частини другої статті 553 викласти в такій редакції: 

 «2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування або суду, суддя, прокурор». 

 

 367. Правка № 4249. 

 Частину другу статті 553 доповнити пунктом 6 такого змісту: 

 «6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої 

системи». 

 

 368. Правка № 4252. 

 Частину першу статті 554 після слів «печаткою організації партії» 

доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації партії 

вищого рівня». 
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 369. Правка № 4264. 

 Частину першу статті 556 після слів «печаткою організації партії» 

доповнити словами «або у разі її відсутності печаткою організації партії 

вищого рівня». 

 

 370. Правка № 4308. 

 Частину шосту статті 562 викласти в такій редакції: 

 «6. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються 

розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, 

встановленого Законом України «Про політичні партії в Україні», крім 

випадків, визначених абзацом другим цієї частини. 

 Власні кошти кандидата, які перераховуються у його виборчий фонд, 

або у виборчий фонд партії, яка висунула такого кандидата, повинні 

відповідати обсягу доходів, зазначених у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата, 

поданій ним для його реєстрації кандидатом на відповідних виборах у 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

 

 371. Правка № 4328. 

 В частині першій статі 566 цифри «196» замінити цифрами «197». 

 

 372. Правка № 4332. 

 В частині другій статі 566 цифри «212» замінити цифрами «197». 

 

 373. Правка № 4383. 

 Частину третю статті 571 виключити. 

 

 374. Правка № 4399. 

 Статтю 573 доповнити частиною третьою з приміткою 1 такого змісту: 

 «3-1. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої 

статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 

частини третьої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в 

якому: 

 1) не вписано порядковий номер виборчого списку у трафарети біля 

тексту «Підтримую виборчий список за порядковим №»; 

 2) порядковий номер у трафарети біля тексту «Підтримую виборчий 

список за порядковим №» вписано з порушенням вимог, встановлених у 

статті 571 цього Кодексу; 

 3) біля тексту «Підтримую виборчий список за порядковим №» вписано 

порядковий номер, за яким в офіційному переліку суб’єктів виборчого 

процесу не значиться жодний виборчий список». 

 

 375. Правка № 4403. 

 В частині сьомій статті 573 слова та цифри «визначеному частиною 
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десятою статті 221» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

дев’ятою статті 240». 

 

 376. Правка № 4407. 

 В частині восьмій статті 573 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 221» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

дев’ятою статті 240». 

 

 377. Правка № 4410. 

 В частині дев’ятій статті 573 слова та цифри «визначеному частиною 

десятою статті 221» замінити словами та цифрами «визначеному частиною 

дев’ятою статті 240». 

 

 378. Правка № 4426. 

 В частині другій статті 575 слово «радизазначені» замінити словами 

«ради, зазначені». 

 

 379. Правка № 4433. 

 Частину другу статті 577 після слів «Міська (міста без районного 

поділу)» доповнити словами «виборча комісія». 

 

 380. Правка № 4469. 

 В частині другій статті 580 цифри «578» замінити цифрами «579». 

 

 381. Правка № 4498. 

 Частину першу статті 583 викласти в такій редакції: 

 «1. Головна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів 

депутатів обласної (міської) ради недійсними у разі, якщо кількість виборчих 

дільниць, на яких голосування було визнано недійсним відповідно до 

статей  249 та 253 цього Кодексу, становить не менше 25 відсотків від 

загальної кількості виборчих дільниць на території єдиного обласного 

(міського) виборчого округу». 

 

 382. Правка № 4514. 

 В частині другій статті 586 цифри «445» замінити цифрами «442». 

 

 383. Правка № 4525. 

 Статтю 588 виключити. 

 

 384. Правка № 4568. 

 Главу XIV. Перехідні та Прикінцеві положення викласти в такій 

редакції: 

 «ГЛАВА XIV 

 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 



91 

 

 1. Цей Кодекс набирає чинність 17 червня 2019 року, крім: 

 Книги третьої цього Кодексу, яка набирає чинність 25 квітня 2020 року; 

 положення частини дванадцятої статті 25 цього Кодексу в частині 

функціонування Єдиного державного реєстру фінансових звітів про 

надходження та використання коштів виборчих фондів, яке набирає чинності 

з моменту початку функціонування такого Реєстру. 

 2. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим 

Кодексом: 

 1) Закон України «Про вибори Президента України» (Відомості 

Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81 із наступними змінами); 

 2) Закон України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості 

Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448 із наступними змінами); 

 3) Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73 із наступними змінами); 

 4) Закон України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 282 із наступними змінами). 

 3. З дня набрання чинності Книгою третьою цього Кодексу втрачає 

чинність Закон України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради 

України, 2015 р., № 37-38, ст. 366 із наступними змінами); 

 4. Виборчий процес, який розпочався до набрання чинності Книгою 

третьою цього Кодексу, здійснюється у порядку, який діяв до набрання 

чинності Книгою третьою цього Кодексу. 

 5. Вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів Севастопольської 

міської ради, депутатів районних, районних у містах, міських, селищних, 

сільських рад та міських, селищних, сільських голів на території Автономної 

Республіки Крим, а також депутатів обласних рад, окремих районних, 

районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, 

сільських голів та рад об’єднаних громад не проводяться в Автономній 

Республіці Крим, а також в окремих районах, містах, селищах і селах 

Донецької та Луганської областей, перелік яких визначений у Постанові 

Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII «Про 

визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 

областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування». 

 6. Члени Центральної виборчої комісії, призначені відповідно до 

Закону України «Про центральну виборчу комісію», продовжують 

здійснювати свої повноваження протягом строку, на який їх було 

призначено. 

 Дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої 

комісії, призначених відповідно до Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію», відбувається відповідно до положень цього Кодексу. 

 У разі дострокового припинення повноважень члена Центральної 

виборчої комісії, новий член Центральної виборчої комісії призначається 
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відповідно до положень цього Кодексу. 

 7. На наступних чергових виборах народних депутатів України 

відповідно до положень цього Кодексу, право подання кандидатур до складу 

окружних та дільничних виборчих комісій мають партії, не представлені 

депутатськими фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. 

Такі партії можуть реалізувати право подання кандидатур до складу 

окружних, дільничних та територіальних виборчих комісій через депутатські 

групи, зареєстровані в Апараті Верховної Ради України відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України. 

 Не пізніше ніж за 65 днів до дня голосування народні депутати, які 

входять до складу депутатської групи, зареєстрованої в Апараті Верховної 

Ради України відповідно до Регламенту Верховної Ради України, подають до 

Центральної виборчої комісії рішення про уповноваження партії, яка не 

представлена депутатською фракцією у Верховній Раді України, подавати 

кандидатури до складу окружних, дільничних та територіальних виборчих 

комісій. Таке рішення підписують не менше двох третин народних депутатів, 

які входять до складу депутатської групи. Депутатська група може 

уповноважити лише одну партію на здійснення таких повноважень. 

 Подання кандидатур до складу окружних, дільничних та 

територіальних виборчих комісій партіями, яких уповноважили депутатські 

групи, та формування окружних, дільничних та територіальних виборчих 

комісій відбувається відповідно до положень статей 87-89, 92, 93, 95-100-1 

цього Кодексу. 

 За наявності відповідного подання до складу окружної, дільничної та 

територіальної виборчих комісій обов’язково включаються по одному 

представнику від партій, уповноважених депутатськими групами. 

 8. Внести зміни до Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості 

Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366 із наступними змінами): 

 1) у частині другій статті 20 після слів та розділових знаків 

«визначається Конституцією України» слова «Законом України «Про 

Центральну виборчу комісію» замінити словами «Виборчим кодексом 

України», після слів «та діє відповідно до Конституції України та» слова 

«Закону України «Про Центральну виборчу комісію» замінити словами 

«Виборчого кодексу України»; 

 2) у частині першій статті 24 слова «Законом України «Про Центральну 

виборчу комісію» замінити словами «Виборчим кодексом України»; 

 3) у частині першій статті 27 слова «до Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» замінити словами «до Виборчого кодексу 

України»; 

 4) у частині першій статті 28 слова «Законом України «Про Центральну 

виборчу комісію» замінити словами «Виборчим кодексом України»; 

 5) у статті 30: 

 у частині першій слова «до Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» замінити словами «до Виборчого кодексу України»; 
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 абзац другий частини третьої викласти в такій редакції «На місцевих 

виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої 

адреси не застосовується»; 

 6) у статті 31: 

 у частині сьомій слова «Законом України «Про Державний реєстр 

виборців» замінити словами «Виборчим кодексом України»; 

 у частині дев'ятій слова «Законом України «Про Державний реєстр 

виборців» замінити словами «Виборчим кодексом України»; 

 7) у статті 32: 

 у частині першій слова «Законом України «Про Державний реєстр 

виборців» замінити словами «Виборчим кодексом України»; 

 у частині другій слова «Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» замінити словами «Виборчого кодексу України». 

 9. Кабінету Міністрів України: 

 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести 

свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; 

 2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом затвердити 

нормативні акти, які визначають: 

 Технічні вимоги до офіційного веб-сайту Центральної виборчої комісії; 

 Порядок використання формату спрощеного читання. 

 10. Центральній виборчій комісії: 

 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести 

свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; 

 2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом затвердити: 

 Порядок проведення консультацій з громадськістю, утворення і 

функціонування експертної групи при Центральній виборчій комісії; 

 Положення про регіональні представництва Центральної виборчої 

комісії; 

 Порядок загального інформаційного забезпечення загальнодержавних 

та місцевих виборів; 

 Порядок та обсяги використання доступних форматів інформації для 

виборців з інвалідністю; 

 Текст роз’яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, 

установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, 

послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 

матеріальних цінностей (непрямого підкупу). 

 11. Національному банку України: 

 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом привести 

свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; 

 2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом затвердити 

порядок: 

 відкриття і закриття рахунків виборчих фондів суб’єктів виборчого 

процесу; 

 надання відомостей про розміри та джерела внесків, що надійшли на 
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рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках; 

 повернення добровільного внеску, що надійшов на рахунок виборчого 

фонду суб'єкта виборчого процесу, чи його частини; 

 здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням 

коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу; 

 надання установою банку інформації про надходження та використання 

коштів виборчого фонду». 


