
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади від засновників 
та членів антиукраїнських політичних партій

Виборчий кодекс України 
 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48)

Стаття 75. Право бути кандидатом на пост Президента 
України

…

7. Відсутній

Стаття 75. Право бути кандидатом на пост Президента 
України
…

7. Особа, яка  була засновником або членом політичних 
партій: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ,  ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ, СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 
(ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", "ДЕРЖАВА", "ЛІВА 
ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК", "НАШІ" та "БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО" не 
може бути висунута кандидатом на пост Президента України.

Стаття 134. Право бути кандидатом у народні 
депутати України

…

6. Відсутня

Стаття 134. Право бути кандидатом у народні депутати 
України
…

6. Не може бути висунутий кандидатом та обраний 
депутатом громадянин, який був засновником або членом 
політичних партій: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, 



ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 
ЗА ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", "ДЕРЖАВА", "ЛІВА 
ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК", "НАШІ" та "БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО".

Стаття 155. Умови реєстрації кандидатів у народні 
депутати України

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у 
депутати, включених до загальнодержавного та регіональних 
виборчих списків партії, за умови отримання нею таких 
документів

…

11) Відсутній

Стаття 155. Умови реєстрації кандидатів у народні 
депутати України

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у 
депутати, включених до загальнодержавного та регіональних 
виборчих списків партії, за умови отримання нею таких 
документів:
…

11) заяву кожного кандидата у депутати про наявність чи 
відсутність у біографії членства у політичних партіях: 
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, 
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 
(ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", "ДЕРЖАВА", "ЛІВА 
ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК", "НАШІ" та "БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО".

Стаття 193. Право бути кандидатом на місцевих 
виборах

Стаття 193. Право бути кандидатом на місцевих виборах
…



…

3. Відсутня

3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не 
може бути обраний громадянин України, який був 
засновником або членом  політичних партій: 
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, 
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 
(ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", "ДЕРЖАВА", "ЛІВА 
ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК", "НАШІ" та "БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО".

Закон України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2041)

Чинна редакція Редакція з врахуванням змін

Стаття 1. Основні засади очищення влади

         …

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим 
Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади 
(люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у 
частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього 
Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим 
Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього 
Закону.

Стаття 1. Основні засади очищення влади

…

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим 
Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади 
(люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у 
частинах першій, другій, четвертій, восьмій  та одинадцятій 
статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, 
визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною 
першою статті 4 цього Закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n71
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n59
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n71
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n75


Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з 
очищення влади (люстрації)

1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються 
щодо:

…

10) інших посадових та службових осіб (крім виборних 
посад) органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування;

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених 
у пунктах 1-10 цієї частини.

2. Відсутня

Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з 
очищення влади (люстрації)

1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються 
щодо:

   …

10) інших посадових та службових осіб органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування;

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у 
пунктах 1-10 цієї частини та частині другій цієї статті.

2. Особам, які були засновниками або членами  
політичних партій: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 
ЗА ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", "ДЕРЖАВА", "ЛІВА 
ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК", "НАШІ" та "БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО" 
забороняється бути кандидатом на посади Президента 



З повагою                                                                                                                   Савчук О.В. 

та інші народні депутати України

України,  народного депутата України, депутата місцевої 
ради,  сільського, селищного, міського голови.

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади 
(люстрації)

…

11. Відсутня

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади 
(люстрації)

       …

11. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 
цього Закону, застосовується до осіб, які були засновниками 
або членами  політичних партій: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНА), ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", "ПАРТІЯ ШАРІЯ", 
"ДЕРЖАВА", "ЛІВА ОПОЗИЦІЯ", "ПРОГРЕСИВНА 
СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ", "СОЮЗ ЛІВИХ 
СИЛ", "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ", 
"СОЦІАЛІСТИ", "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", "НАШІ" та 
"БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
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