
Проект

вноситься народними депутатами України 

ЛЯШКО О.В.  (посв. № 187)              
ДУБІЛЬ В.О. (посв. №438)
КІВАЛОВ С.В. (посв. №333)    
НОВИНСЬКИЙ В.В. (посв. №170)
ІОФФЕ Ю.Я.  (посв. №310)        
МОСІЙЧУК І.В. (посв. №195)
КІССЕ А.І. (посв. №340)
ГУЛЯЄВ В.О. (посв. №338)
ЧЕКІТА Г.Л. (посв. №332
КЛІМОВ Л.М. (посв. №335)
СКОРИК М.Л. (посв. №169)
ШАХОВ С.В. (посв. №455)
ШИПКО А.Ф. (посв. №250)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запобігання застосуванню «брудних виборчих технологій» 

під час виборчого процесу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.  1.  Внести  до  Закону  України  «Про  вибори  Президента  України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст. 81, із наступними
змінами) такі зміни:

1).   Пункт  2  частини  першої  статті  51  після  слів  “місце  роботи,
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

2). Частину першу статті 51 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«9)  заяви  що  містить  відомості  про  наявність  чи  відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів,  прізвища та/чи імені (імен)
кандидата на пост Президента України.»;

3).  Частину другу статті  56-1 після слів  “оприлюднюються відомості
про прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності),”
доповнити  словами  “включаючи  відомості  про  зміну  протягом  року,  що
передує дню виборів прізвища та/чи імені (імен)”;



4).  Частину  дванадцяту  статті  61  доповнити  реченням  наступного
змісту: 

«Для кандидатів  на пост  Президента  України, які  протягом року, що
передує  дню  проведення  виборів,  змінювали  прізвище  та/чи  ім’я  (імена),
обов’язковим є зазначення такої інформації.»

5). Частину шістнадцяту статті 64 викласти у наступній редакції:

«16. Забороняється  виготовлення  та  розповсюдження  друкованих
передвиборних  агітаційних  матеріалів,  що  не  містять  відомостей  про
установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних
за випуск, та замовника відповідних матеріалів, а також відомостей про зміну
протягом  року,  що  передує  дню  виборів,  прізвища  та/чи  імені  (імен)
кандидатів на пост Президента України.»

6). Частину першу статті 71 після слів “для голосування в день виборів
Президента  України,”  доповнити  словами  “спосіб  визначення  порядкового
номеру кандидата на пост Президента України,”;

7).  Частину  третю  статті  71  після  слів  “або  позначення,  що  він  є
закордонним,  номер  виборчої  дільниці,”  доповнити  словами  “порядковий
номер кандидата на пост Президента України,”.

2. Внести до Закону України «Про вибори народних депутатів України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 10, № 10-11, ст.73) такі
зміни:

1).  Пункт  6  частини  першої  статті  54  після  слів  “місце  роботи,
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

2). Частину першу статті 54 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11)  заяви  що містить  відомості  про  наявність  чи відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів прізвища та/чи імені  (імен)
кандидата у депутати.»

3).  Пункт  4  частини  першої  статті  55  після  слів  “місце  роботи,
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

4). Частину першу статті 55 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9)  заяви  що  містить  відомості  про  наявність  чи  відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів прізвища та/чи імені  (імен)
кандидата у депутати.»;

5).  Пункт  2  частини  другої  статті  55  після  слів  “місце  роботи,
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
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“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

6). Частину другу статті 55 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«9)  заяви  що  містить  відомості  про  наявність  чи  відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів прізвища та/чи імені  (імен)
кандидата у депутати.»;

7).  Частину  восьму  статті  59 після  слів  “із  зазначенням  прізвища,
власного імені (всіх власних імен) та по батькові (за наявності),” доповнити
словами “включаючи  відомості  про  зміну протягом року, що передує  дню
виборів прізвища та/чи імені (імен)”;

8). Частину першу статті 60 доповнити новим пунктом 9 такого змісту: 

«9) якщо особа, висунута кандидатом у депутати, з будь-яких причин
змінила прізвище та/чи ім’я (імена) на таке саме прізвище та/чи ім’я (імена),
як  у  іншої  особи,  висунутої  або  зареєстрованої  кандидатом  у  тому  ж
виборчому окрузі,  протягом шести місяців, що передує дню виборів.»;

9). Частину другу статті 63 після слів “оприлюднюються відомості про
прізвище,  власне  ім’я  (всі  власні  імена)  та  по  батькові  (за  наявності),”
доповнити  словами  “включаючи  відомості  про  зміну  протягом  року,  що
передує дню виборів прізвища та/чи імені (імен)”;

10).  Частину сьому статті 69 викласти у наступній редакції: 

«7. Друковані  матеріали  передвиборної  агітації  повинні  містити
відомості  про замовника цих матеріалів,  установу, що здійснила  друк,  або
вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії,
їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а також відомостей
про  зміну  протягом  року, що  передує  дню  виборів,  прізвища  та/чи  імені
(імен) кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах.»;

11). Частину тринадцяту статті  72 доповнити новим реченням такого
змісту: 

«Для кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах,
які протягом року, що передує дню проведення виборів, змінювали прізвище
та/чи ім’я (імена), обов’язковим є зазначення такої інформації.»;

12). Частину двадцять третю статті 74 викласти у такій редакції:

«23. Забороняється  виготовлення  та  розповсюдження  друкованих
передвиборних  агітаційних  матеріалів,  що  не  містять  відомостей  про
замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів,  установу, яка
здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, а
також  відомостей  про  зміну  протягом  року,  що  передує  дню  виборів,
прізвища  та/чи  імені  (імен)  кандидатів  у  депутати,  зареєстрованих  в
одномандатних округах.»
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13). Частину третю статті 80 після слів “що він є закордонним, номер
виборчої  дільниці,”  доповнити  словами  “порядковий  номер  кандидата  у
депутати у одномандатному виборчому окрузі”;

14). Абзац другий частини четвертої статті 80 викласти в такій редакції:

«У  виборчому  бюлетені  для  голосування  в  одномандатному  окрузі
зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена (усі власні імена)
та  по  батькові  (за  наявності)  зареєстрованих  у  цьому  окрузі  кандидатів  у
депутати з відомостями про рік народження, освіту, посаду (заняття), місце
роботи,  місце проживання,  партійність,  а  також суб'єкт висування кожного
кандидата. Для  кандидатів  у депутати,  зареєстрованих  в  одномандатних
округах, які протягом року, що передує дню проведення виборів, змінювали
прізвище та/чи  ім’я  (імена),  обов’язковим  є  зазначення  такої  інформації  в
виборчому  бюлетені  для  голосування. Ліворуч  від  прізвища  кожного
кандидата розташовується порожній квадрат.».

3.  Внести  до  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»  (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2015 р., № 37-38, ст. 366) такі зміни: 

1). Пункт 7 частини першої статті 38 після слів “місце роботи (заняття),
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

2). Частину першу статті 38 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11) заяви що містить відомості про наявність чи відсутність факту зміни
протягом  року,  що  передує  дню  виборів  прізвища  та/чи  імені  (імен,
кандидата у депутати.»

3).  Частину  другу  статті  38  після  слів  “висунутих  кандидатами  у
депутати  (прізвище,  власне  ім’я  (усі  власні  імена)  та  по  батькові  (за
наявності),”  доповнити словами “відомості  про зміну прізвища та/чи імені
(імен) (у разі здійснення такої зміни протягом року, що передує дню виборів”;

4). Пункт 6 частини першої статті 39 після слів “місце роботи (заняття),
громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),”  доповнити словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

5). Частину першу статті 39 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9)  заяви  що  містить  відомості  про  наявність  чи  відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів прізвища та/чи імені  (імен)
кандидата у депутати.»;

6). Частину другу статті 39 після слів “висунуту кандидатом у депутати
(прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності),”  доповнити
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словами “відомості про зміну прізвища та/чи імені (імен)  (у разі здійснення
такої зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

7). Пункт 6 частини першої статті 40 після слів “прізвище, власне ім’я
(усі  власні  імена)  та  по  батькові  (за  наявності  ),”  доповнити  словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

8). Частину першу статті 40 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10) заяви  що містить  відомості  про наявність  чи  відсутність  факту
зміни протягом року, що передує дню виборів  прізвища та/чи імені  (імен,
кандидата у депутати.»

9). Частину другу статті 40 після слів “старости (прізвище, власне ім’я
(усі  власні  імена)  та  по  батькові  (за  наявності),”  доповнити  словами
“відомості  про  зміну  прізвища та/чи  імені  (імен)  (у  разі  здійснення  такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

10).  Абзац другий частини тринадцятої  статті  41 після слів  “за яким
закріплюється кандидат (у разі такого закріплення), прізвища, власного імені
(усіх  власних  імен),  по  батькові  (за  наявності),”  доповнити  словами
“відомостей про зміну прізвища та/чи імені (імен)  (у разі  здійснення такої
зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

11). Частину восьму статті 42 після слів “суб’єкта висування, прізвища,
власного імені  (усіх власних імен),  по батькові  (за  наявності),”  доповнити
словами “відомостей про зміну прізвища та/чи імені (імен) (у разі здійснення
такої зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

12).  Абзац  перший  частини  сьомої  статті  43  після  слів  “прізвища,
власного імені  (усіх власних імен),  по батькові  (за  наявності),”  доповнити
словами “відомостей про зміну прізвища та/чи імені (імен) (у разі здійснення
такої зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

13).  Абзац  другий  частини  сьомої  статті  43  після  слів  “прізвища,
власного  імені  (усіх  власних  імен),  по  батькові  (за  наявності), доповнити
словами “відомостей про зміну прізвища та/чи імені (імен) (у разі здійснення
такої зміни протягом року, що передує дню виборів)”;

14). Частину другу статті 49 після слів “(відомості про прізвище, власне
ім’я  (всі  власні  імена)  та  по  батькові  (за  наявності)  ”  доповнити  словами
“включаючи  відомості  про  зміну  протягом  року, що  передує  дню виборів
прізвища та/чи імені (імен)”; 

  15). Абзац перший частини п’ятої статті 52 доповнити новим реченням
такого змісту: 

«Для кандидатів, які протягом року, що передує дню проведення виборів,
змінювали  прізвище  та/чи  ім’я  (імена),  обов’язковим  є  зазначення  такої
інформації.»;
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   16). Частину другу статті 56 викласти у наступній  редакції: 

«2.  Друкований  агітаційний  матеріал  повинен  містити  відомості  про
замовника та установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб,
відповідальних за випуск,  а також  відомостей про  зміну протягом року, що
передує  дню  виборів,  прізвища  та/чи  імені  (імен) кандидатів  у  депутати,
зареєстрованих  в  одномандатних  округах. Розповсюдження  друкованих
агітаційних матеріалів без зазначених відомостей забороняється.»

17). Частину п’яту статті 59 доповнити новим реченням такого змісту: 

«Для кандидатів, які протягом року, що передує дню проведення виборів,
змінювали  прізвище  та/чи  ім’я  (імена),  обов’язковим  є  зазначення  такої
інформації.»;

18).  Частину  дев’яту  статті  60  доповнити  новим  пунктом  8  такого
змісту:

«8) виготовляти та розповсюджувати друковані передвиборні агітаційні
матеріали,  що не  містять  відомостей  про  установу, яка  здійснила  друк,  їх
тираж,  інформацію  про  осіб,  відповідальних  за  випуск,  та  замовника
відповідних  матеріалів,  а  також відомостей  про  зміну  протягом  року, що
передує дню виборів, прізвища та/чи імені (імен) кандидатів у депутати.»;

19). Абзац четвертий  частини сьомої статті 74 викласти в такій редакції:

 «У виборчому  бюлетені  для  голосування  в  єдиному  одномандатному,
одномандатному виборчому окрузі зазначаються порядкові номери, під якими
в  алфавітному  порядку  включені  до  бюлетеня  зареєстровані  у  цьому
виборчому окрузі кандидати (у депутати, на посаду сільського,  селищного,
міського голови, старости), їх прізвища, власні імена (усі власні імена) та по
батькові  (за  наявності),  відомості  про  рік  народження,  освіту, партійність,
посаду, основне місце роботи (заняття), місце проживання, а також суб’єкт
висування  кожного  кандидата  (у  разі  якщо  кандидат  висунутий  шляхом
самовисування,  міститься  позначка  "самовисування").  Для  кандидатів  (у
депутати,  на  посаду  сільського,  селищного,  міського  голови,  старости),
зареєстрованих  в  єдиному  одномандатному,  одномандатному  виборчому
окрузі,  які  протягом року, що передує дню проведення виборів, змінювали
прізвище та/чи  ім’я  (імена),  обов’язковим  є  зазначення  такої  інформації  в
виборчому  бюлетені  для  голосування.  Між  порядковим  номером  та
прізвищем кожного кандидата розміщується порожній квадрат.»

ІІ. Прикінцеві положення

1.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня,  наступного  за  днем  його
опублікування. 
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Голова Верховної Ради 

             України
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