
58 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ … 

 

Література 
1. Затверджено протиепідемічні заходи під час проведення виборів. Урядовий 

портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: офіційний веб-сайт. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/news/zatverdzheno-protiepidemichni-zahodi-pid-chas-provedennya-
viboriv (дата звернення: 20.09.2020). 

2. Катт Х., Елліс Е., Мейлі М. та ін. Дизайн системи адміністрування виборів. Ви-
правлене і доповнення видання (англ. мовою). Міжнародний інститут демократії та спри-
яння виборам, 2016. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-
management-design-revised-edition-UK.pdf (дата звернення: 20.09.2020). 

 
  
 

Дегтяр В. А. 
курсант факультету підготовки фахівців  

для підрозділів стратегічних розслідувань 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: 
Лантух І.С., 

викладач кафедри теорії 
та історії держави і права 

Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

 
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

 
Демократизація політичних процесів – основна вимога європейського 

розвитку на шляху українського суспільства у векторі євроінтеграції. Захист 
та належне функціонування виборчого законодавства потребує постійного 
вдосконалення та регулювання у відповідності із викликами сучасності. Зок-
рема, відкритим залишається питання щодо боротьби із порушеннями під час 
проведення місцевих виборів. 

Дослідженню юридичної відповідальності, її видів та змісту присвячені 
праці вітчизняних вчених, журналістів, організацій та ін., зазначена проблема 
розглядається як фрагментарно так й комплексно у роботах О.Л. Копиленка, 
О.В. Марченко, С.С. Алексєєва, С.Н. Братуся, І.С. Самощенко та ін. Метою є  
встановлення основних порушень виборчого законодавства під час прове-
дення місцевих виборів у відповідності до новел чинного законодавства та 
реалій сьогодення [2, с.21]. 

Перш за все, розглянемо юридичну відповідальність за порушення  ви-
борчого законодавства, як важливу гарантію реально існуючого волевияв-
лення громадян в Україні, у даному випадку, можна вести мову про консти-
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туційно-правову відповідальність, якої передбачено санкцію виборчої комісії 
– попередження кандидатам, відмова у реєстрації або скасування рішення 
про реєстрацію цих кандидатів [1]. До виборчих органів та їх представників – 
дострокове припинення повноважень виборчої комісії або її члена. 

Нормативно-правовою базою інституту відповідальності за такі пору-
шення є базові виборчі Закони, що містять санкції на рівні адміністративного 
та кримінального законодавства, зокрема, до таких відносять: Конституцію 
України, Виборчий кодекс України, Закони України «Про центральну вибор-
чу комісію», «Про Державний реєстр виборців», Кримінальний кодекс Укра-
їни, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Також, передба-
чена дисциплінарна відповідальність об’єктами якої є члени виборчих орга-
нів, інші посадові особи, у випадку вчинення ними протиправних діянь, що 
пов’язані із виборчим процесом у разі відсутності складу адміністративного 
або кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 19 Виборчого Ко-
дексу України. 

У вересні 2020 року стартував виборчий процес місцевих виборів, разом 
з цим правоохоронними органами почалася фіксація перших порушень. За да-
ними Національної поліції України станом на 07:00 17.09.2020, розпочато 32 
кримінальних проваджень, 18 з них - пов’язані з порушенням виборчого зако-
нодавства, 14 – пов’язані з виборчим процесом. Найпопулярнішими серед них, 
за словами, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, є: 

 надання грошової винагороди за зміну місць голосування та голосів 
за певного кандидата; 

 роздавання безкоштовних подарунків різним верствам населення з 
логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація 
безкоштовних поїздок [3]. 

Повідомлення про виявлене правопорушення можна залишити на гаря-
чій лінії Міністерства внутрішніх справ у відповідному регіоні, або звернути-
ся безпосередньо до представника правоохоронних органів, який обов'язково 
буде присутнім на виборчій дільниці. 

Зокрема, чинним законодавством визначені санкції щодо правопору-
шень, так Главою 15-А Кодексом України про адміністративні правопору-
шення (далі- КУпАП), встановлюється порядок забезпечення народного во-
левиявлення визначені адміністративні правопорушення, які посягають на 
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпе-
чення, та відповідальність за такі. Щодо строків накладання та притягнення, 
відповідно до ст. 38 КУпАП України, не пізніш як через 3 місяці з дня вчи-
нення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як че-
рез три місяці з дня його виявлення. Кримінальна відповідальність передба-
чена відповідно Кримінальним кодексом України, зокрема, 5 розділом визна-
чені злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина [4]. 

Отже, провівши аналіз чинного законодавства України щодо порушень 
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виборчого законодавства під час проведення місцевих виборів, а також здій-
снений розгляд сучасного стану порушень дозволяє зробити висновок, що 
чинним законодавством передбачена юридична відповідальність на всіх рів-
нях, тому реалізація виборчого права всіх громадян Україні буде здійснено у 
кращих традиціях демократичного суспільства. 
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 Місцеві вибори в Україні є багатоаспектним політико-правовим яви-
щем, яке забезпечує спосіб формування представницьких органів місцевого 
самоврядування. Актуальним питанням постає нормативно-правове регулю-
вання процесу місцевих виборів адже саме процесуальних характер останніх 
має бути чітко прописаний та унормований в чинних положеннях законодав-
ства. Процес виборів ґрунтується на законодавстві про вибори його основних 
засадах та безпосередніх прав всіх учасників виборів. Процес забезпечення 
регламентований законодавчими актами, котрі в свою чергу безпосередньо 
унормовують всі поняття та положення щодо виборів. На сьогоднішній день 
в умовах трансформації поведінки окремих груп осіб, наявної агресії, можли-
во припустити про можливі фактичні ризики дезорганізації виборчого проце-
су на дільницях. З урахуванням вище викладеного матеріалу зазначаємо про 


