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Актуальність та методологія
дослідження
Після чергових місцевих виборів в Україні 2015 р. та позачергових виборів Криворізького міського голови 2016 р. Громадянська мережа ОПОРА здійснювала
моніторинг розслідування кримінальних проваджень, які стосуються цих виборчих кампаній. Дослідження ОПОРИ базується на постійному відстеженні оновлень Єдиного реєстру судових рішень, опрацюванні відповідей Національної
поліції, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації на
запити щодо отримання публічної інформації про перебіг розслідувань у кримінальних провадженнях щодо виборчих злочинів.
Методологія моніторингу виборчого процесу Громадянської мережі ОПОРА
включала обов’язкове інформування правоохоронних органів про зафіксовані
спостерігачами порушення, сприяння в межах законодавства діяльності правоохоронців щодо попередження, виявлення та розслідування виборчих злочинів.
У свою чергу, аналіз результативності розслідувань виборчих злочинів та відповідної судової практики є важливою умовою для пошуку механізмів подальшого
удосконалення законодавства та забезпечення ефективної, політично неупередженої та системної роботи правоохоронної та судової систем України.
Протягом липня – грудня 2016 року ОПОРА зібрала та оприлюднила основні
дані про результати розслідування злочинів, здійснених на місцевих виборах
2015 р., шляхом проведення регіональних заходів сприяла публічному діалогу
між правоохоронними органами, судами, спостерігачами та зацікавленою громадськістю щодо попередження зловживань на виборах та гарантування невідворотності покарання для порушників законодавства.
У звіті використовувалися дані, які надійшли від Головних управлінь Національної поліції в окремих областях, Головного слідчого управління Національної поліції України, Генеральної прокуратури, обласних прокуратур на інформаційні
запити Громадянської мережі ОПОРА (станом на кінець жовтня 2016 року).
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Вступ до дослідження
За результатами спостереження на чергових місцевих виборах в Україні 2015 р.
ОПОРА відзначила низку порушень міжнародних стандартів та національного
законодавства. Однією з масових проблем виборчого процесу стали різноманітні технології, пов’язані з підкупом виборців, які реалізовувалися в регіонах
країни.
Спостерігачі також зафіксували неналежне забезпечення прозорості та підзвітності фінансування передвиборної агітації, порушення в діяльності виборчих
комісій, випадки незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, окремі
спроби контролювати волевиявлення громадян або фальсифікувати виборчу
документацію.
Як зазначалося у Заяві ОПОРИ щодо результатів спостереження на чергових
місцевих виборах 2015 року, правоохоронні органи України, порівняно з парламентськими виборами 2012 та 2014 років або ж місцевими 2010 року, працювали
більш активно та належним чином реагували на звернення громадських спостерігачів ОПОРИ. У той же час було підкреслено, що їх ефективність щодо розслідування злочинів проти виборчих прав громадян можна буде встановити лише
після завершення виборчого процесу на основі аналізу судової практики.
Згідно з відповіддю на інформаційний запит Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції “102” всього по Україні в журналі Єдиного обліку
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано 8 220 подій, пов’язаних із виборчим процесом на чергових місцевих виборах
2015 року.
Значна частка заяв і повідомлень була розглянута у порядку, передбаченому Законом “Про звернення громадян” (до прикладу, 129 зі 138 заяв та повідомлень у
Рівненській області1).
Порівняно невелика частка звернень та повідомлень стала підставою для складання органами Національної поліції протоколів про адміністративні правопорушення (до прикладу, у Волинській області 155 подій, що прямо чи опосередковано пов’язані з проведенням чергових місцевих виборів; за результатами їх

1

Дані за відповіддю Головного управління Національної поліції в Рівненській області від 15 липня 2016 року
№11/141зі на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА від 7 липня 2016 року.
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розгляду розпочато кримінальних проваджень — 7, приєднано до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі — ЄРДР) — 2, списано висновком — 142, складено адміністративний протокол —4 2).
За даними ОПОРИ, отриманими протягом липня — початку вересня 2016 р., на
чергових місцевих виборах в Україні було розпочато 422 кримінальних провадження за статтями 157—160 Кримінального кодексу України. Найбільше досудових розслідувань стосувалося підкупу виборців — 159, розслідувань за статтею
160 Кодексу та випадків перешкоджання виборчому праву громадян, роботі виборчої комісії та офіційного спостерігача — 97 розслідувань (стаття 157).
На чергових місцевих виборах в Україні 2015 р. кількість розпочатих кримінальних проваджень стала найбільшою, у порівнянні із позачерговими виборами
Президента та Верховної Ради України. При цьому найбільшу кількість досудових розслідувань на місцевих виборах зареєстровано у Чернігівській (46), Київській (44), Дніпропетровській (40), Одеській (40) областях, м. Київ (42).
У сукупності досудових розслідувань (442) безумовним лідером є стаття 160
Кримінального кодексу України. За статтею 160 Кодексу, якою встановлюється
відповідальність за підкуп виборців/учасника референдуму, було розпочато 159
проваджень.

Кількість досудових розслідувань за статтями КК України
Стаття 157

97

Стаття 158

71

Стаття 158-1

78

Стаття 158-2

9

Стаття 159

1

Стаття 159-1

7

Стаття 160

2

159

Дані за відповіддю Головного управління Національної поліції у Волинській області від 14 липня 2016 року
№11/141зі на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА від 7 липня 2016 року.
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Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність як для виборців, які
одержують неправомірну вигоду (приймають пропозицію чи обіцянку) за вчинення або невчинення дій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права, так і для тих, хто їх підкуповує. Як передбачає стаття 160
Кодексу, виборець може бути покараний штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Натомість особам, які займаються підкупом виборців, загрожує обмеження волі на строк до трьох років
або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Частиною 3 статті 160 Кодексу також встановлюється відповідальність за здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно
товарів, робіт, послуг. Винятком у даному випадку є товари, що містять візуальні
зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких
не перевищує розміру, встановленого законодавством. Повторні дії щодо надання виборцю неправомірної вигоди (пропозиції/обіцянки) або здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам, установам та організаціям
товарів, робіт та послуг, змова під час здійснення цих злочинів з членом виборчої комісії чи кандидатом має призвести до позбавлення волі на строк від п’яти
до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Враховуючи перебіг місцевих виборів та непоодиноку спрямованість значної
частини кандидатів щодо матеріального мотивування виборців, найбільша кількість досудових розслідувань щодо фактів підкупу виборців є прогнозованою.
Якщо оцінювати наслідки впливу на результати голосування виборців різних
типів порушень, то підкуп виборців необхідно віднести до найбільш серйозних
порушень.
За статтею 157 Кримінального кодексу України, яка включає широкий спектр випадків перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії чи
діяльності офіційного спостерігача (у тому числі втручання службової особи в
діяльність виборчої комісії), було розпочато 97 досудових розслідувань. Стаття
Кримінального кодексу, враховуючи можливість поєднання цих діянь із застосуванням насильства, попередньою змовою групи осіб чи здійснення злочину
членом виборчої комісії, передбачає різні міри покарання. Зокрема, у випадку із
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втручанням службової особи із використанням службового становища у здійснення виборчою комісією її повноважень відповідальність може передбачати
позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до
трьох років.
Достатньо масовими були розслідування за статтею 158-1 (78) та статтею 158 (71).
Стаття 158-1 стосується незаконного використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз. Ця стаття Кодексу
включає випадки надання або отримання виборчого бюлетеня без законних підстав, викрадення або приховування виборчого бюлетеня, надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня. Як передбачає законодавство, ці діяння у разі їх
повторного вчинення або за попередньою змовою групою осіб, кандидатом, членом виборчої комісії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк від двох до трьох років.
У той же час стаття 158 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців. На
практиці найчастіше у досудових розслідуваннях за статтею 158 Кодексу мова
йде не про надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців,
а розслідуються достатньо масові випадки фальсифікації виборчих документів
з боку членів виборчих комісій. Найсерйозніша міра покарання за цією статтею
передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох
до трьох років.
Нечисленними були розслідування за статтями Кримінального кодексу 158-2
(незаконне знищення виборчої документації) — 9, 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського
або місцевого референдуму) — 7.
Звертає увагу незначна кількість досудових розслідувань щодо порушення порядку фінансування передвиборної агітації, незважаючи на широке визнання однією із ключових проблем, саме — непрозорість фінансування передвиборчих
кампаній місцевих організацій партій та кандидатів. Зокрема, у Підсумковому
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звіті Місії зі спостереження за черговими місцевими виборами в Україні ОБСЄ/
БДІПЛ було відзначено відсутність співмірних санкцій за порушення під час фінансування кампаній.
Лише одне досудове розслідування проводилося за статтею 159 Кримінального
кодексу України (порушення таємниці голосування).
Станом на 30 листопада 2016 р., на підставі даних Національної поліції, можна
стверджувати про закриття майже 74% досудових розслідувань на чергових місцевих виборах 2015 р., 66 з 422 досудових розслідувань завершилися направленням обвинувальних актів до суду (15,6%).
Незначна, у порівнянні із закритими кримінальними провадженнями, кількість
обвинувальних актів, з одного боку, може засвідчувати недостатню обґрунтованість заяв і повідомлень суб’єктів виборчого процесу про правопорушення.
З іншого, не можна виключати вплив низької вмотивованості слідчих змістовно розглядати всі обставини подій і знаходити належне підтвердження складу
злочину. Останню гіпотезу підтверджують непоодинокі випадки оскарження
рішень про закриття кримінальних проваджень або рішення судів про скасування постанов слідчих про закриття. До прикладу, скасування судами постанов
слідчих про закриття досудового розслідування були виявлені спостерігачами
ОПОРИ у Вінницькій та Волинській областях.
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Особливості доказування при
розслідуванні злочинів проти виборчих
прав громадян
Високий відсоток закритих кримінальних проваджень пов’язаний з трьома факторами:
•

обов’язком відповідно до статті 214 КПК України внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування
протягом 24 годин після подання заяви, без так званої “дослідчої перевірки” та
попереднього з’ясування складу злочину;

•

складнощами у збиранні доказової бази, необхідної для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, зокрема існуючими обмеженнями у здійсненні процесуальних дій;

•

практикою прокуратури щодо направлення до суду з обвинувальним актом
лише безспірних матеріалів досудових розслідувань, оскільки ухвалення
виправдувального вироку може тягнути відшкодування шкоди за незаконне
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до закону “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду”.

Злочини проти виборчих прав громадян, визначені статтями 157 – 160 КК України,
вчиняються умисно. Таким чином, наявність умислу також охоплюється предметом
доказування, неможливість встановлення умислу у діях підозрюваних в багатьох
випадках призводить до закриття кримінальних проваджень.
У випадку повідомлення правоохоронних органів про дії, передбачені статтями
157 – 160 КК України, не на момент їх вчинення, а через деякий час після того, як
подія злочину відбулася, пошук доказової бази є доволі ускладненим. Проте навіть
у випадку фіксації фактів винесення виборчого бюлетеня, складання протоколів не
на засіданні дільничної виборчої комісії слідчі можуть лише спонукати підозрюваних добровільно пред’явити предмети та документи, зокрема виборчі бюлетені чи
бланки протоколів, печатку виборчої комісії, телефон, яким здійснено фотофіксацію виборчого бюлетеня, вчиняти будь-які слідчі дії, такі як допит, огляд, вилучення
речей і документів, можливе лише після внесення відомостей про злочин в Єдиний
реєстр досудових розслідувань.
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Для проведення огляду слідчий за погодженням з прокурором або прокурор
звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Необхідність здійснення таких дій для вилучення речей та документів (виборчих бюлетенів, телефону, бланків протоколів виборчої комісії) на місці вчинення
злочину проти виборчих прав громадян унеможливлює невідкладне документування доказової бази.
До осіб відповідно до статті 208 КПВ України може бути застосовано затримання працівником Національної поліції, якщо особу застали під час вчинення
злочину проти виборчих прав громадян, за який передбачено покарання у виді
позбавлення волі (а саме: статтями 157, 158, частиною 2 статті 158-1, статтею 1582, частиною 2 статті 159, частиною 4 статті 159-1, частинами 2 – 4 статті 160 КК
України) або замаху на його вчинення, або якщо безпосередньо після вчинення
злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на
тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
У зв’язку з тим, що санкція більшості кримінальних порушень, які вчиняються
безпосередньо на виборчій дільниці, в день голосування або в публічних місцях та можуть бути зафіксовані спостерігачами, не передбачає позбавлення волі,
представниками Національної поліції не може бути застосовано затримання порушника на місці без ухвали слідчого судді. До таких злочинів зокрема належать
діяння, передбачені:
•

частиною 1 статті 158-1 (надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка немає на це права, або викрадення чи приховування виборчого
бюлетеня, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі, або голосування виборцем більше
ніж один раз);

•

частиною 1 статті 159 КК України (умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або
референдумі);

•

частинами 1-3 статті 159 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, вчинені без попередньої змови та
не пов’язані з вимаганням);
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•

частина 1 статті 160 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права
голосу).

Таким чином, для застосування статті 208 КПК України (затримання порушника на
місці представником органу Національної поліції без ухвали слідчого судді) необхідним є посилення відповідальності за частиною 1 статті 158-1, частиною 1 статті 159
КК України, частинами 1 – 3 статті 159 КК України, частиною 1 статті 160 до позбавлення волі до 3 років.
При застосуванні на місці вчинення злочину статті 208 КПК, стає можливим без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, здійснити обшук затриманої особи із залученням понятих. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому зазначаються: місце,
дата і точний час (година і хвилини); підстави затримання; результати особистого
обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний
перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про затримання
підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під
розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.
Особливістю злочину, визначеного статтею 157 КК України, є його вчинення певним способом (обманом або примушуванням, насильством, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження
майна). Глава 15-А КУпАП серед адміністративних правопорушень, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення,
не містить відповідальності за перешкоджання виборчому праву, вчиненому іншим
способом. Таким чином, дії, спрямовані на порушення виборчого права без застосування обману, примушування, насильства, знищення чи пошкодження майна, чи
погроз вчинення таких дій не тягнуть ні адміністративну, ні кримінальну відповідальність.
Найлегшими в доведенні є злочини проти виборчих прав громадян, визначені статтею 158-1 КК України (надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка
немає на це права, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на
референдумі, або голосування виборцем більше ніж один раз). Саме тому, на нашу
думку, за цією статтею передано до суду найбільшу кількість обвинувальних актів.
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Доказами у такій категорії справ є список виборців, контрольні талони виборчих
бюлетенів, які містять підписи навпроти осіб, яким видано виборчі бюлетені для
голосування. З іншого боку, є доказовою базою дані прикордонної служби про те,
що відповідні особи перебували на день голосування за межами України, або дані
почеркознавчих експертиз, що засвідчують факт підписів у списку виборців іншими
особами. Витрати на проведення почеркознавчих експертиз стягуються з обвинувачених за обвинувальним вироком суду (наприклад, стягнення 2116,96 грн за почеркознавчу експертизу в справі № 604/387/16-к — член виборчої комісії видала собі
бюлетені замість своєї матері3; 982 гривні 08 копійок за почеркознавчу експертизу
в справі № 372/713/16-к – отримання виборчого бюлетеня замість іншого виборця 4).
Злочини, передбачені статтями 159-1 (порушення порядку фінансування політичної
партії, передвиборної агітації) та 160 КК України (підкуп виборців), характеризуються латентністю їх перебігу. Так, організація схем підкупу, їх фінансування, пошук
посередників відбуваються приховано, лише на стадії безпосередньої передачі
неправомірної вигоди злочин переходить у публічну площину. Доказовою базою
вчинення таких порушень можуть бути покази свідків, а також негласні слідчо-розшукові дії, такі як аудіо-, відеоконтроль особи (стаття 260 КПК України), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПК України), спостереження за особою або місцем (стаття 269 КПК України), аудіо-, відеоконтроль
місця (стаття 270 КПК України), контроль за вчиненням злочину (стаття 270 КПК
України), використання конфіденційного співробітництва (стаття 275 КПК України).
Оскільки злочини, передбачені частиною 159-1 та ч. 1 – 3 статті 160 КК України, належать до середньої ступені тяжкості, можливе лише проведення негласних слідчо-розшукових дій, таких як аудіо-, відеоконтроль особи (стаття 260 КПК України),
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПК України) за згодою слідчого судді апеляційного суду.
Неможливість проведення цілої низки негласних слідчо-розшукових дій та ускладнена процедура дозволу на їх проведення призводить до втрати оперативності у
пошуках та документуванні доказової бази з даної категорії злочинів.

3

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58229627

4

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56651810
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Регіональні особливості розслідування
злочинів проти виборчих прав громадян
За даними Національної поліції України, які були надані Громадянській мережі
ОПОРА, до топ-5 регіонів України із найбільшою кількістю кримінальних проваджень, розпочатих на чергових місцевих виборах 2015 р., входять Чернігівська
обл. (46), Київська обл. (44), м. Київ (42), Дніпропетровська обл. (40), Одеська обл.
(40). До умовного топ-3 регіонів із найменшою кількістю кримінальних проваджень входять Івано-Франківська (1), Чернівецька (3), Миколаївська (5) області.
У Івано-Франківській області досудове розслідування завершилося направленням обвинувального акта до суду.
Важливо підкреслити, що деякі “регіони-лідери” за кількістю розпочатих кримінальних проваджень не відправили жодного обвинувального акта до суду. В
умовах відсутності обвинувальних актів у Чернігівській області було закрито 45
з 46 кримінальних проваджень, натомість у місті Києві закрито 33 з 42 кримінальних проваджень.
У 19 областях та місті Києві було закрито більше 50% розпочатих на місцевих
виборах кримінальних проваджень, при цьому в 7 областях закриті кримінальні провадження становили 70% і більше від їх загальної кількості. Абсолютним
рекордсменом за закритими кримінальними провадженнями є Чернігівська область, в якій органами слідства було закрито майже 100% кримінальних проваджень (45 – закрито, 1 – розслідується досі).
Найбільша кількість розслідувань виборчих злочинів, що триває, зберігається у
Київській обл. (13), Дніпропетровській обл. (6), Закарпатській обл. ( 5 ), Донецькій
обл. (3), місті Київ (3).
Станом на 21 жовтня 2016 року слідчими було прийнято рішення закрити майже 74% кримінальних проваджень, розпочатих на чергових місцевих виборах в
Україні. З 442 кримінальних проваджень 311 було закрито, 66 завершилися направленням до суду обвинувальних актів, таким чином, 45 досі розслідуються.

16

Судові рішення щодо злочинів проти
виборчих прав громадян
Станом на 11.09.2016 до судів різних регіонів направлено 66 кримінальних проваджень. Найбільше обвинувальних актів направлено до судів Одеської, Волинської, Тернопільської областей.
Станом на 01.12.2016 судами України було ухвалено 63 рішення щодо кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами на чергових місцевих
виборах 2015 року. Рішення Соснівського районного суду м. Черкаси скасовано
ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 22 листопада 2016 року.
Винними у вчиненні злочинів проти виборчих прав громадян було визнано 69
осіб. Натомість на місцевих виборах за статтями 157 – 160 Кримінального кодексу
України правоохоронцями усього було розпочато 422 кримінальні провадження.
Моніторинг ОПОРИ засвідчує, що 44 з 69 (майже 64%) визнаних винними осіб
отримали покарання за злочини, передбачені ст. 158-1 Кримінального кодексу
України. Цією статтею встановлено відповідальність за незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше ніж один раз.
За фактичними обставинами, встановленими у рішеннях судів, найчастіше за
статтею 158-1 засуджувалися виборці, які незаконно отримували виборчі бюлетені й голосували за інших осіб (13 з 44 осіб). Здебільшого “додатковим” голосом
себе наділяли родичі громадян, які не перебували у територіальній громаді в
день голосування. У той же час 8 членів ДВК було засуджено за отримання виборчого бюлетеня замість інших осіб. Ці громадяни незаконно отримували для
себе бюлетені інших виборців, одночасно виконуючи повноваження із організації голосування на дільниці.
12 з 44 осіб були визнанні винними за статтею 158-1 Кримінального кодексу внаслідок вчинення дій із незаконного приховування виборчих бюлетенів, спроб винести їх за межі виборчої дільниці.
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8 членів ДВК було засуджено за незаконну видачу бюлетенів особам, які не мали
права голосувати. У цьому випадку йдеться як про видачу бюлетенів родичам
виборців, так і про протиправні дії із ознаками організованих технологій фальсифікації результатів голосування на дільниці.
Судом також встановлено вину офіційного спостерігача, який отримав бюлетені
і проголосував за іншу особу. В одному з рішень суду йдеться про голосування
на місцевих виборах особи, яка не належала до територіальної громади, а також
засуджено одного громадянина за припинену правоохоронцями спробу проголосувати без законних підстав.
Якщо стаття 158-1 Кримінального кодексу зайняла перше місце у 63 рішеннях
судів, то другою найпоширенішою стала стаття 160 (підкуп виборця). За даними
Єдиного реєстру судових рішень покарання за підкуп виборців отримали усього
19 осіб.
13 осіб вчинили злочин, погодившись на отримання грошей взамін на голос, 5
було засуджено за пропозицію неправомірної вигоди виборцям. Натомість лише
один кандидат на місцевих виборах був притягнений за підготовку чи здійснення
підкупу виборців.
Варто зауважити, що п’ять засуджених осіб діяли в інтересах кандидатів, але претенденти на виборні посади досі не були притягнуті до відповідальності.
Поодинокими були рішення судів щодо злочинів, відповідальність за які встановлена статтями 157, 158, 158-2 Кримінального кодексу України.
За статтею 158 Кримінального кодексу було засуджено двох осіб, які входили до
складу дільничної виборчої комісії (2). У цьому випадку голова і секретар ДВК
визнані винними у незаконному підписанні протоколу про підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці до його заповнення, складання та підписання не на
засіданні виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців.
Дана стаття Кодексу встановлює відповідальність за фальсифікацію виборчих
документів та підсумків голосування, подання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців.
Двоє виборців отримали покарання за незаконне знищення виборчих бюлетенів (2) відповідно до статті 158-2 Кримінального кодексу. Дані особи отримали
бюлетені, але їх розірвали на виборчій дільниці, не скориставшись правом проголосувати.
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За статтею 157 Кодексу (перешкоджання виборчому праву громадян) було засуджено заступника голови Біленківської селищної територіальної виборчої комісії м. Краматорськ. У цьому випадку одного з керівників ТВК визнано винним у
внесенні неправдивих даних до документів, поданих одним із кандидатів. Незаконні дії вчинялися для створення ситуації, коли кандидат буде зареєстрований
у неналежному окрузі.
Одночасно за статтями 158 і 158-1 Кримінального кодексу було засуджено члена
ДВК, яка проголосувала за свого чоловіка, підробивши підписи у списках виборців та на контрольних талонах бюлетенів. До громадянки було застосовано
положення щодо поглинення менш суворого покарання більш суворим, враховуючи застосування визнання вини за двома статтями Кримінального кодексу.
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Застосовані судами міри покарання
Враховуючи різні обставини вчинення злочинів проти виборчих прав громадян,
наявність статусу виборця, члена виборчої комісії чи кандидата, пом’якшуючих
обставин, неоднакову тяжкість протиправних дій, для 69 осіб судами було встановлено різні міри покарання.
Якщо узагальнити винесені вироки без поправки на положення статей 157 – 160
ККУ та конкретні обставини кримінальних проваджень, то міри покарання можна розподілити наступним чином.
36 з 69 особам було призначено покарання у виді штрафу. Натомість 18 громадян
засуджено до позбавлення волі строком на 5 років. Аналогічне покарання, але
строком на 3 роки, було застосовано до 6 осіб. 9 з 69 осіб було засуджено до
обмеження волі строком від 1 до 3 років.
З 36 визнаних винними, яким було призначено покарання у виді штрафу, 31 особа
заплатила від 510 до 2 000 гривень. Для 3 громадян штраф складав від 2 000 до 3
400 гривень. У той же час 2 особи були покарані штрафом у розмірі 8 500 гривень.
У останньому випадку мова йде про членів ДВК у Білій Церкві Київської області,
які видали виборчі бюлетені неналежним особам.
Усіх громадян, засуджених до позбавлення або обмеження волі, було звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на певний іспитовий
строк. Випробування із іспитовим строком на 1 рік було призначено 24 особам, 9
отримали іспитовий строк більше року і до 3 років. Таким чином, жодна особа не
відбуває основне покарання (позбавлення або обмеження волі).
Суди активно застосовували як додаткове покарання позбавлення права займати посади у виборчих комісіях або займатися діяльністю, пов’язаною із виборчим
процесом (від 1 до 3 років). Лише у одному випадку суд встановив заборону на
зайняття посади в органах виконавчої влади строком на один рік. Остання ситуація стосувалася кандидата в депутати Острозької міської ради Рівненської
області, який згідно з рішенням суду займався підготовкою підкупу виборців.
Основною тенденцією у аналізованих вироках є те, що в більш ніж 2/3 випадків
79,7% (55 з 69 засуджених) у провадженнях затверджувалися угоди про визнання винуватості.
У більш ніж 1/3 випадків (39%) застосовувалося звільнення засуджених від відбу-
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вання призначеного покарання з іспитовим строком та покладенням обов’язків
(стаття 57 КК України), в 1/3 (29%) призначалося більш м’яке покарання, ніж визначено законом (переважно призначалися нижчі за межу, визначену в санкції
статті, розміри штрафів, в окремих випадках менший строк позбавлення волі),
у 4 випадках було застосовано покарання, не визначене санкцією статті (штраф
у випадку, коли санкція статті передбачала лише позбавлення волі). Щодо 6 засуджених (8,6% від загальної кількості) застосовано одночасно і пом’якшення, і
звільнення від відбування з призначенням іспитового строку.
Лише щодо 15 засуджених у (22% від загальної кількості) випадків було призначено реальне покарання у межах санкції відповідної статті.
В поодиноких випадках застосовувалося розстрочення покарання у вигляді
штрафу на десять місяців із виплатою частинами, починаючи із часу набрання
вироком законної сили; призначено покарання у виді обмеження волі, обвинуваченому, який є пенсіонером, однак, не досяг на даний момент пенсійного віку
(даний вид покарання не призначається відповідно до ч. 3 ст. 61 КК України особам, що досягли пенсійного віку); застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку
за місцем відбування покарання.

Пом’якшення та звільнення від відбування покарання

Звільнено від відбування покарання
з іспитовим строком
Призначено більш м'яке покарання
Призначено покарання, визначене
санкцією статті
Одночасно пом'якшено та звільнено
від відбування покарання
Застосовано покарання з розстрочкою
виплати штрафу
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Аналіз призначення покарання за
окремими статтями Кримінального
кодексу України
Аналіз призначення покаранняза статтею 157 КК України
За статтею 157 КК України встановлено 1 вирок Краматорським міським судом
Донецької області у справі № 234/19675/15-к 5 і призначено покарання за частиною 3 статті 157 КК України (перешкоджання вільному здійсненню кандидатом
свого виборчого права, поєднане з обманом, вчинене членом виборчої комісії) 6 .
Санкція частини 3 статті 157 передбачає позбавлення волі на строк від 3 до
7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк від 2 до 3 років.
Особливості призначення покарання за статтею 157 КК України:
•

Судом визначено найменше за санкцією статті покарання у вигляді 3 років
позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у виборчих комісіях строком на 2 роки.

•

На підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнено від відбування призначеного їй основного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

•

На підставі статті 76 КК України покладено обов’язки не виїжджати за межі
України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця
проживання.

Аналіз призначення покарання за статтею 158 КК України
За статтею 158 КК України кваліфіковано 2 кримінальних правопорушення, провадження щодо яких завершені встановленням вироків.
5

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56599159

6

Заступник голови територіальної виборчої комісії самовільно змінила номер округу в заяві про реєстрацію
кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі на виборах до сільської ради, внаслідок чого
кандидата було зареєстровано не у тому виборчому окрузі, в якому він мав намір балотуватися.
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У справі № 283/2739/15-к (виготовлено незаповнені та підписані членами ДВК
протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, секретарем
за погодженням з головою комісії вносилися до протоколу відомості в холі приміщення ТВК) дії голови та секретаря кваліфіковано за ч. 3 ст. 158 КК України
(підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці до
його заповнення або складення чи підписання такого протоколу не на засіданні
виборчої комісії).
Санкція частини 3 статті 158 КК України передбачає позбавлення волі на
строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.
Особливості призначення покарання за статтею 158 КК України у справі №
283/2739/15-к:
•

Оскільки дії вчинено головою та секретарем комісії, їх слід було кваліфікувати за ч. 4 ст. 158 КК України (дії, передбачені частинами першою, другою
або третьою статті 158 КК України, вчинені за попередньою змовою групою
осіб, членом виборчої комісії).
Санкція частини 4 статті 158 КК України передбачає позбавлення волі на
строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

•

Внаслідок кваліфікації за ч. 3 статті 158 КК України призначено покарання
голові та секретарю комісії – на 5 років позбавлення волі, з позбавленням
права обіймати посади, пов’язані з діяльністю у виборчих комісіях на строк
3 роки 7.

У справі № 513/1507/15-к8 (член комісії отримала виборчі бюлетені та проголосувала замість свого чоловіка), при цьому дії по підписанню контрольних талонів
виборчих бюлетенів та списку виборців кваліфіковано також як фальсифікацію
виборчої документації, таким чином кримінальне правопорушення кваліфіковано за сукупністю ч. 2 ст. 158-1, ч. 4 ст. 158 КК України.

7

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54098577

8

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54098577
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Особливості призначення покарання за статтею 158 КК України у справі
№ 513/1507/15-к:
•

Кваліфікація застосована Саратським ВП ГУНП Одеської області є обґрунтованою і рекомендованою для застосування. На жаль, у практиці слідчих
органів переважає підхід кваліфікації в таких випадках лише за ч. 2 ст. 158-1
КК України.

•

За ч. 2 ст. 158-1 КК України із призначенням більш м’якого покарання, ніж передбачено законом на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів,
шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначено
остаточне покарання – позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із діяльністю у виборчих комісіях на
строк 2 роки 6 місяців.
Відповідно до частин 3, 4 статті 75 КК України суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на
нього обов’язки. Тривалість іспитового строку та обов’язки, які покладаються
на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються
судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до
трьох років.
Відповідно до частин 1, 2 статті 76 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов’язки:
1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань
пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну
місця проживання, роботи або навчання. На осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такі обов’язки: 1)
попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого; 2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань
пробації; 3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості
для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу); 4) виконувати заходи, передбачені
пробаційною програмою; 5) пройти курс лікування від розладів психіки та
поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що
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становить небезпеку для здоров’я інших осіб; 6) дотримуватися встановлених
судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування
та проведення дозвілля.
У обох справах за статтею 158 КК України:
•

на підставі ст. 75 КК України обвинувачених звільнено від відбування основного покарання – позбавлення волі з випробуванням – у справі №
283/2739/15-к, встановивши іспитовий строк 1 рік, у справі № 513/1507/15-к9
з іспитовим строком на 2 роки;

•

на підставі статті ст. 76 КК України, покладено основні обов’язки (повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи та періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції) та додатковий обов’язок не виїжджати за межі України на постійне
проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Аналіз призначення покарання за частиною 1 статті 158-1
КК України
У кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 1 ст. 158-1 КК України (незаконне
отримання виборчого бюлетеня), ухвалено 24 вироки щодо 24 обвинувачених.
У половині випадків виборець незаконно отримав виборчий бюлетень за іншу
особу, в інших 12 випадках виборці незаконно приховували виборчі бюлетені.
Особливості призначення покарання за частиною 1 статті 158-1 КК України:
•

У випадках незаконного отримання виборчих бюлетенів виборцями кримінальне правопорушення кваліфіковано лише статтею 158-1 КК України без
кваліфікації за ст. 158 КК України (фальсифікація виборчої документації),
незважаючи на те, що за обставинами справи виборці підробляли підписи
інших виборців у списку виборців та у контрольних талонах виборчих бюлетенів.

У 16 випадках укладалася угода про визнання винуватості, у 8 – обвинувачення
було доведено без визнання вини.
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Санкція частини 1 статті 158-1 КК України передбачає штраф від 100 до 300
неопод. мін. доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або
обмеження волі на строк до 3 років.
Призначення основного покарання у вигляді штрафу
У 18 випадках судами призначено основне покарання у вигляді штрафу.
У трьох випадках застосовано статтю 69 КК України (призначення більш м’якого
виду основного покарання, ніж визначено в санкції відповідної статті) та призначено у двох провадженнях покарання у виді 40 неоп. мін. (650 грн, у справах №
157/197/16-к10 , № 157/196/16-к11 , що розглядалися Камінь-Каширським районним
судом Волинської області), в одному провадженні у розмірі від 50 неопод. мін.
(у сумі 850 грн у справі № 1-кп/593/35/2016 12 , що розглядалася Бережанським
районним судом Тернопільської області). У справі № 584/1217/15-к13 , що розглядалася Путивльським районним судом, угодою між сторонами також визначено
покарання нижче межі, визначеної санкцією статті, а саме 30 неопод. мін. (у сумі
510 грн).
При призначенні розміру штрафу, меншого за визначений законом, суди враховували: відсутність обставин, які обтяжують покарання, наявність обставин, які
його помякшують, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні п’яти неповнолітніх дітей (справа № 157/197/16-к14), відсутність роботи у обвинуваченої та її чоловіка, відсутність постійного заробітку для
утримання сім’ї (справа № 157/196/16-к15), обвинувачений пенсіонер, що отримує
мінімальну пенсію в розмірі 1 000,00 гривень (справа № 1-кп/593/35/2016 16).
У 12 випадках судами призначено основне покарання у вигляді штрафу 100 неопод. мін. доходів громадян (1 700 грн), в 2 випадках 200 неопод. мін. доходів (3
400 грн).
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В одному випадку розстрочено призначене покарання у виді штрафу в розмірі
100 неопод. мін. доходів громадян (1 700 грн) на десять місяців із виплатою частинами щомісячно по 170 грн, починаючи із часу набрання вироком законної сили.
Обставини досліджуваних справ є майже ідентичними, у всіх є обставини, що
пом’якшують відповідальність та позитивна характеристика винних осіб, проте
розміри призначених штрафів чи обмеження волі значно різняться між собою.
На нашу думку, при призначенні штрафу судам більш активно слід використовувати розстрочення покарання як штраф замість застосування зниження його
мінімальної межі із застосуванням статті 69 КК України.
Призначення основного покарання у вигляді обмеження волі
У 6 випадках судами призначено основне покарання у вигляді обмеження волі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 61 КК України покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу
без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. Обмеження волі встановлюється на
строк від одного до п’яти років.
На практиці основне покарання у вигляді обмеження волі, що обиралося судами
як покарання у вироках за ч. 1 ст. 158-1 КК України, не перевищувало 1 року 6
місяців.
У 5 випадках обмеження волі призначалося на мінімально визначений строк — 1
рік, в 1 випадку — на 1 рік 6 місяців.
Усіх обвинувачених звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України та покладено на них під
час іспитового строку обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.
У жодному випадку вирок не передбачав реального відбуття покарання у вигляді
обмеження волі.
Іспитовий строк в 4 випадках складав мінімально визначений законом строк 1
рік, у 2 випадках — 2 роки.
На підставі ст. 76 КК України на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, судами переважно покладалися одночасно 2 основних обов’язки:
повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання,
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періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію, та один
додатковий — не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції. Проте в деяких випадках судами застосовувалося лише 2 з вказаних обов’язків. Так, у справі № 208/8249/15-к17, резолютивна
частина вироку не передбачає додаткових обов’язків; у справі № 572/425/16-к18 не
передбачено обов’язку періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції, проте передбачено додатковий обов’язок — не виїжджати за межі
України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.
У справі № 572/195/16-к19 у зв’язку з тим, що обвинувачений є непрацюючим пенсіонером, і у разі призначення покарання у виді штрафу, його сім’я буде поставлена у
скрутне матеріальне становище, а передбачене санкцією покарання у виді виправних робіт може бути призначено лише працюючий особі, Сарненський районний
суд Рівненської області вважав за можливе призначити покарання у виді обмеження волі обвинуваченому, який є пенсіонером, однак не досяг на даний момент пенсійного віку, оскільки даний вид покарання не призначається відповідно до ч. 3 ст.
61 КК України особам, що досягли пенсійного віку.
У справі № 572/425/16-к Сарненським районним судом Рівненської області застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання. Суд при
призначенні покарання керувався висновком амбулаторної судово-психіатричної
експертизи, який є належним та допустимим доказом вчинення кримінального
правопорушення у стані обмеженої осудності, що потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної
допомоги у примусовому порядку, та положеннями ст. 1, ст. 12, ст. 19 Закону України
“Про психіатричну допомогу”, п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України
від 03.06.2005 року № 7 “Про практику застосування судами примусових заходів
медичного характеру та примусового лікування”, ст. 20, ст. 94 КК України.
Додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади чи займатися
певною діяльністю, пов’язаною із організацією та проведенням виборів, санкцією
частини 1 статті 158-1 КК України не передбачено, тому не застосовувалося.
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Аналіз призначення покарання за частиною 2
статті 158-1 КК України
У кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 2 статті 158-1 КК України (незаконне надання або отримання виборчого бюлетеня членом виборчої комісії),
ухвалено 17 вироків щодо 20 обвинувачених.
У 6 випадках член комісії незаконно видав виборчий бюлетень, у 8 випадках
член комісії отримав виборчий бюлетень за іншу особу, в одному – спостерігач
незаконно отримав виборчий бюлетень, 2 справи стосуються видачі членами
комісії та отримання виборцями виборчих бюлетенів за попередньою змовою
групою осіб.
Особливості призначення покарання за частиною 2 статті 158-1 КК України:
•

У випадках незаконного отримання виборчих бюлетенів членами комісії
кримінальне правопорушення кваліфіковано лише статтею 158-1 КК України без кваліфікації за ч. 4 ст. 158 КК України (фальсифікація виборчої документації). Незважаючи на те, що за обставинами справи члени комісії підробляли підписи інших виборців у списку виборців та у контрольних талонах
виборчих бюлетенів.

•

У 14 випадках укладалася угода про визнання винуватості, лише у 3 випадках обвинувачення було доведено без визнання вини.
Санкція частини 2 статті 158-1 КК України передбачає позбавлення волі на
строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

Призначення основного покарання у вигляді штрафу
У 4 випадках внаслідок застосування статті 69 КК України (призначення більш
м'якого виду основного покарання, не визначеного санкцією статті) призначено
покарання у виді штрафу.
Штрафи призначалися у розмірі від 50 неопод. мін. (у сумі 850 грн, справа №
590/42/16-к 20 , що розглядалася Ямпільським районним судом Сумської області)
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до 500 неопод. мін. доходів громадян (у сумі 8 500 грн) (справа 357/2778/16-к 21 , що
розглядалася Білоцерківським міськрайонним судом Київської області). Бережанським районним судом Тернопільської області у справі № 1-кп/593/130/2015
призначено штраф у розмірі 100 неопод. мінімумів доходів громадян (1 700 гривень) 22 , покарання у виді штрафу в розмірі 200 неопод. мін. доходів громадян (3
400 гривень) та Підволочиським районним судом Тернопільської області у справі № 604/387/16-к 23 .
При призначенні штрафу як більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного санкцією ч. 2 статті 158-1 КК України, та при визначенні розміру штрафу
суди враховували: повне визнання обвинуваченими вини, активне сприяння розкриттю злочинів, щире каяття, позитивні характеристики за місцем проживання
і роботи, притягнення до кримінальної відповідальності. У справі № 590/42/16к судом враховувалося, що скоєне кримінальне правопорушення не завдало
істотної шкоди фізичним, юридичним особам та інтересам держави 24; у справі
№ 357/2778/16-к — утримання непрацездатних батьків та особи, яка є постраждалою внаслідок Чорнобильскої катастрофи 25; у справі № 1-кп/593/130/2015 –
утримання двох малолітніх дітей, здійснення догляду за престарілою особою,
яка досягла 80-ти років 26; у справі № 604/387/16-к — активну участь у громадському житті села, наявність онкологічного захворювання 27.
Обставини досліджуваних справ є майже ідентичними, у всіх є обставини, що
пом’якшують відповідальність та позитивна характеристика винних осіб, проте
розміри призначеного штрафу значно різняться між собою.
На нашу думку, при застосуванні статті 69 КК України (призначення більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції за цей злочин) у випадку
призначення покарання за злочин, кваліфікований за частиною 2 статті 158-1 КК
України, судам потрібно уникати визначення цього покарання у розмірі, меншому за мінімальну межу, передбачену частиною 1 цієї статті, а саме — 100 неопод.
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мінімумів доходів громадян (1 700 гривень). Більш доцільним у випадку тяжкого
матеріального становища обвинуваченого є застосування розстрочення призначеного покарання у виді штрафу.
Призначення основного покарання у вигляді позбавлення волі
У 13 випадках судами призначено основне покарання у вигляді позбавлення волі:
На практиці основне покарання у виді позбавлення волі, що обиралося судами,
не перевищувало мінімального визначеного санкцією частини 2 статті 158-1 КК
України строку – 5 років позбавлення волі.
Покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років було призначено у 11 випадках.
У 2 випадках із застосування ст. 69 КК України (призначити основне покарання,
нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції) у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
Усіх обвинувачених на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладено на них під
час іспитового строку обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.
У жодному випадку вирок не передбачав реального відбуття покарання у вигляді
позбавлення волі.
Іспитовий строк в 10 випадках був у розмірі мінімально визначеному законом – 1
рік, в одному випадку – 2 роки, у двох випадках – 3 роки.
На підставі ст. 76 КК України на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, у більшості випадків судами покладалися одночасно 2 основних
обов’язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з’являтись для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію, та додатковий – не виїжджати за межі України на постійне проживання без
дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Проте в деяких випадках судами застосовувалося лише двоє із вказаних обов’язків. Так, у справах № 357/867/16-к 28 ,
№ 686/23637/15-к 29 резолютивна частина вироку не передбачає обов’язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-ви-
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конавчої інспекції; у справах № 694/2021/15-к30, № 157/645/16-к31 не передбачено
обов’язку періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади чи займатися
певною діяльністю, пов’язаною із організацією та проведенням виборів, призначалося у 12 випадках.

Аналіз призначення покарання за статтею 158-2 КК України
У кримінальних провадженнях у справах № 595/2428/15-к та № 595/2431/15-к, що
розглядалися Бучацьким районним судом Тернопільської області, двох виборців
було визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-2 КК України
(знищення виборчого бюлетеня). З обвинуваченими укладалася угода про визнання
винуватості.
Санкція частини 2 статті 158-1 КК України передбачає обмеження волі на
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.
Бучацьким районним судом визначено найбільш м’яке покарання – обмеження волі
на 3 роки; звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1
рік та покладено на обвинувачених основні обов’язки, визначені частиною 1 статті
76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію
про зміну місця проживання.

Аналіз призначення покарання за статтею 160 КК України
У кримінальних провадженнях, відкритих за статтею 160 КК України (підкуп виборців), ухвалено 17 вироків щодо 19 обвинувачених.
У 13 випадках виборці незаконно отримали неправомірну вигоду (ч. 1 статті 160 КК
України), в 2 — обвинувачені пропонували та надавали неправомірну вигоду виборцям (ч. 2 статті 160 КК України), в 1 — неправомірна вигода пропонувалася групою
осіб за попередньою змовою (ч. 4 статті 160 КК України), в 1 випадку було надання
неправомірної вигоди з боку кандидата (ч. 4 статті 160 КК України).
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Санкція частини 2 статті 160 КК України передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
2 років, або обмеження волі на той самий строк.
Особливості призначення покарання за статтею 160 КК України:
•

У всіх 13 випадках за частиною 1 статті 160 КК України з обвинуваченими
укладено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у виді
штрафу.

•

У 12 справах, що розглядалися Білгород-Дністровським міськрайонним
судом, було застосовано статтю 69 КК України (призначено вдвічі м’якше
покарання, ніж передбачено законом) у розмірі 50 неопод. мін. доходів громадян (850 грн).

•

У справі № 234/19599/15-к 32 , що розглядалася Краматорським міським судом, призначено штраф у розмірі 100 неопод. мін. доходів громадян ( 1700
грн).
Санкція частини 2 статті 160 КК України передбачає обмеження волі на строк
до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3
років.

•

У справі № 209/5175/15-к 33 призначено основне покарання у вигляді мінімального визначеного законом строку обмеження волі — на 1 рік з додатковим покаранням – позбавлення права обіймати посади на 1 рік.

•

За статтею 75, 76 КК України особу звільнено від основного покарання з іспитовим строком на 1 рік та покладено основні обов’язки, визначені частиною 1 статті 76 КК України, — не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти
кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

•

У справі № 369/5667/16-к 34 судом затверджено угоду про визнання винува-
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тості, призначено основне покарання у виді позбавлення волі на 3 роки, з
додатковим покаранням — позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, які пов’язані з безпосередньою реалізацією виборцями чи
учасниками референдуму свого виборчого права чи права на участь у референдумі на 2 роки, на підставі 75, 76 КК України звільнено від основного
покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців та покладенням обов’язків
повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтись до кримінально-виконавчої інспекції на
реєстрацію.
•

Обставини досліджуваних справ є дуже схожими, проте Дніпровським районним судом у справі № 209/5175/15-к вибрано найбільш м’яке покарання,
визначене санкцією статті, тоді як Києво-Святошинським районним судом
у справі № 369/5667/16-к, попри укладення угоди, визначено найбільш суворе покарання. Проте, у зв’язку із застосуванням звільнення від основного покарання, обвинуваченим призначено фактично однаковий іспитовий
строк 1 рік та 1 рік і 6 місяців.
Санкція частини 4 статті 160 КК України передбачає позбавлення волі на
строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

•

У справі № 567/123/16-к 35 , що розглядалася Острозьким районним судом
(надання неправомірної вигоди з боку кандидата) призначено мінімальне
визначене санкцією покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
Застосовано статтю 75 та звільнено від відбуття основного покарання з
випробуванням, з встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців. Додатковим покаранням визначено позбавлення права займати посади в органах
державної виконавчої влади строком 1 рік, покарання не передбачало обмеження займатися діяльністю, пов’язаною з організацією та проведенням
виборів.

•

У справі № 727/8656/15-к 36 , що розглядалася Шевченківським районним
судом м. Чернівці (пропозиція, надання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб) з трьома обвинуваченими затверджено
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угоду про визнання винуватості та визначено основне покарання із застосуванням статті 69 КК України (призначення покарання нижчого від найнижчої межі, встановленої в санкції статті) у виді позбавлення волі на 3
роки. Відповідно до статей 75, 76 КК України обвинувачених звільнено від
відбування покарання з випробуванням із застосуванням 1 річного строку,
та покладено обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти
органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції. Додаткове покарання у вироку по цій справі
не призначалося.
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“Портрет” визнаних винними у
виборчих злочинах
З 69 винних у злочинах проти виборчих прав громадян 42 особи були виборцями, 17 – членами ДВК. Кандидатом, заступником голови ТВК, головою ДВК,
заступником голови ДВК, секретарем ДВК, офіційним спостерігачем – по одній
особі відповідно. 5 засуджених громадян не мали статусу у виборчому процесі.
Але в останньому випадку було встановлено, що всі вони надавали виборцям
пропозицію неправомірної вигоди за їх голосування.
Моніторинг Єдиного реєстру судових рішень засвідчує, що 38 з 69 порушників
здійснювали незаконну діяльність під час організації та проведення виборів у
сільській місцевості (у поодиноких випадках також у селищах міського типу).
Натомість 31 особа була засуджена за фактами, які були під час організації голосування в містах.
Більшість визнаних винними на момент винесення вироку не мали постійного
місця роботи (30 з 69), 15 були пенсіонерами. Покарання понесли 4 студенти, 4
педагогічні кадри, 7 робітників, 2 медичні працівники, 1 військовослужбовець та
деякі інші категорії громадян із постійною трудовою зайнятістю.
За статтю визнані винними розподіляються наступним чином: 38 — жінки, 31 —
чоловіки.
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Безробітні
Пенсіонери
Вчителі
Інші

Результативність проведення
досудових розслідувань та винесення
судами обвинувальних вироків
у окремих областях
Вироки у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти виборчих прав громадян
виносилися судами в 17 областях України та місті Києві.
Суди Одеської (13), Волинської (11), Київської (8), Тернопільської (7), Донецької (5), Рівненської (4), Дніпропетровської (3), Житомирської (3), Чернівецької (3), Сумської (2),
Хмельницької (2), Черкаської (2), Запорізької (1), Івано-Франківської (1), Львівської (1),
Полтавської (1), Херсонської (1) областей та міста Києва (1) разом визнали винними у
виборчих злочинах 69 осіб.
Найбільшу кількість осіб, звинувачених у виборчих злочинах, було засуджено Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області (12) та Камінь-Каширським районним судом Волинської області (11). Ці суди винесли більшість рішень щодо
виборчих злочинів у Одеській та Волинській областях, а тому злочини стосувалися
обмеженого переліку територіальних громад.
Краматорський міський суд Донецької області (4), Білоцерківський міськрайонний
суд Київської області (3), Бережанський районний суд Тернопільської області (3),
Шевченківський районний суд м. Чернівці (3) визнали винними 3 і більше осіб. Усі інші
суди, які розглядали виборчі злочини, приймали рішення щодо однієї чи двох осіб.
Усього рішення щодо виборчих злочинів виносилися суддями 34 судів у різних регіонах України (детальний перелік судових справ, що розглядалися окремими судами,
дивіться в таблиці додатку до звіту).
З 66 переданих до суду обвинувальних актів ухвалено вироки у 63 кримінальних провадженнях, судовий розгляд у 3 провадженнях триває.
Рішення Соснівського районного суду м. Черкаси скасовано ухвалою Апеляційного
суду Черкаської області від 22 листопада 2016 року.
На сьогодні судовий розгляд триває у Богунському районному суді м. Житомира за
статтею 160 КК України, у Геніченському районному суді Херсонаської області за статтею 157 КК України, в Корсунь-Шевченківському районному суді Черкаської області
за статтею 158 КК України.
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Ст. 160

Ст. 159-1

Ст. 159

Ст. 158-2

Ст. 158-1

Ст. 158

Суди, до яких органами
прокуратури скеровано
обвинувальні акти,
судовий розгляд яких
триває

Ст. 157

Обвинувальні акти у сфері порушення виборчих прав громадян
на місцевих виборах 2015 року, скеровані на судовий розгляд,
провадження щодо яких триває

Богунський районний суд
м. Житомира
Геніченський районний
суд Херсонської області

1

1

Корсунь-Шевченківський
районний суд Черкаської
області
Разом

1
1

1

Джерело: відповіді обласних прокуратур на інформаційні запити Громадянської мережі ОПОРА
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1

Вінницька область
До правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році
надійшло 160 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з
виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані
в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші
події.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
7

1

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

За даними Прокуратури Вінницької області, поданими у відповіді від 29.08.2016 на запит Громадянської мережі ОПОРА, одне кримінальне провадження за статтею 158-1
Кримінального кодексу України було передано до суду. На даний час в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомості про винесення вироку в справі відсутні.
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Вінницькій
області від 18 липня 2016 року № 4514/24-2016, Прокуратури Вінницької області від
29.08.2016 року № 19-1240вих-16, наданою на інформаційні запити Громадянської мережі ОПОРА всього слідчими області з жовтня 2015 року було розпочато досудове
розслідування у 9 кримінальних провадженнях стосовно членів виборчих комісій та
виборців. З них 4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 1581 КК України, 2 за ст. 159-1 КК, по одному кримінальному провадженню за статтями
158, 158-2, 160 КК України. Станом на початок вересня закрито 5 кримінальних проваджень, 3 провадження за статтею 158-1 КК України, по одному за ст. 159-1 та ст. 160 КК
України. Одне провадження за ст. 158-1 направлено до суду. На цей же час продовжувалося розслідування у 3 кримінальних провадженнях, по одному за статтями 158,
158-2, 159-1 КК України.
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 158
1
Стаття 158-1
4

1

Стаття 158-2
1
Стаття 159-1
2
Стаття 160
1
Розпочато
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Скеровано до суду

Волинська область
До правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році
надійшло 155 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з
виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані
в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші
події. При цьому лише в день виборів зареєстровано 45, або 34,6% повідомлень,
після 26 жовтня — 19, з 11 по 23 листопада — 6. З них 142 розглянуто у порядку,
передбаченому Законом України “Про звернення громадян”, та по 4 матеріалах
складено протокол про адміністративне правопорушення.
Згідно з інформацією, наданою у відповіді Головного управління Національної
поліції у Волинській області від 14 липня 2016 року №4336/01/24/1-2016 на інформаційні запити Громадянської мережі ОПОРА, за заявами та повідомленнями розпочато 7 кримінальних проваджень, приєднано до ЄРДР (Єдиний реєстр
досудових розслідувань) — 2. За видами порушень було зафіксовано повідомлення про: порушення проведення агітації у вигляді зборів, віче, конференцій
— 16; порушення порядку ведення агітації — 52, у тому числі 16 у день виборів;
випадки агітації з елементами “чорного піару” — 9; випадки непрямого підкупу
виборців; випадки пошкоджень агітаційних матеріалів — 5; нанесення тілесних
ушкоджень — 1; 44 випадки порушень у роботі територіальних виборчих комісій,
у тому числі 25 у день голосування; випадки друкарських помилок у бюлетенях
— 3; 12 випадків порушення процедури голосування, в тому числі 3 про фотографування бюлетенів, 3 про винесення бюлетенів, 2 про пошкодження бюлетенів;
самогубство голови комісії — 1; інші порушення — 6.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
2

11

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Волинській області від 14 липня 2016 року № 4336/01/24/1-2016, наданою на інформа-
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ційний запит Громадянської мережі ОПОРА, всього слідчими області з жовтня 2015
року було розпочато досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях
стосовно членів виборчих комісій та виборців. З них за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 157 КК України, — 1, ст.158 КК України — 1, ст.
158-1 КК України — 19, 160 КК України — 1. За результатами розслідування у 7 кримінальних провадженнях за статтею 158-1 КК України прокурором прийнято рішення про об’єднання на підставі ст. 217 КПК України. 11 кримінальних проваджень
(що включає 7 об’єднаних кримінальних проваджень), скеровано до Камінь-Каширського районного суду Волинської області з обвинувальними актами, у тому
числі 9 з угодою про визнання винуватості. У 4 кримінальних провадженнях в ході
досудового розслідування не було здобуто даних, які б вказували на наявність в
діях осіб ознак кримінального правопорушення, у зв’язку з цим за погодженням
з керівником, внесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (ч. 1 ст. 157 КК України — 1, ч. 1 ст. 158
КК України — 1, ч. 3 ст. 158-1 КК України — 1, ч. 2 ст. 160 КК України — 1).
За інформацією Головного управління Національної поліції у Волинській області
від 29 серпня 2016 року №5292/01/24/1-2016, наданою на інформаційний запит
Громадянської мережі ОПОРА, закрито наступні кримінальні провадження:
•

кримінальне провадження № 12015030110001295 від 22 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 157 КК України (за фактом перешкоджання здійсненню громадянином Якимовичем А. А. свого виборчого права, під час реєстрації кандидатом
до міської ради), слідство здійснювалося Ковельським МВ УМВС України у
Волинській області, закрито 27 листопада 2015 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284
КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015030110001306 від 25 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 158-1 КК України (за фактом приховання Федоруком В. П. виборчих
бюлетенів під час голосування), слідство здійснювалося Ковельським МВ
УМВС України у Волинській області, закрито 30 жовтня 2015 року на підставі
п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015030010003248 від 26 жовтня 2015 року за
ч. 3 статті 158 КК України (за фактом підпису протоколів про підрахунок голосів більшістю членів ДВК № 071092 до його заповнення), слідство здійснювалося Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, закрито 17 грудня 2015
року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу
правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015030010003274 від 29 жовтня 2015 року за
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ч. 2 статті 160 КК України (за фактами можливого підкупу голосів виборців),
слідство здійснювалося Луцьким МВ УМВС України у Волинській області,
закрито 9 грудня 2015 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з
відсутністю складу правопорушення.
На даний час у всіх кримінальних провадженнях даної категорії прийнято кінцеве
процесуальне рішення.
Упродовж 2015 — 2016 років органи прокуратури області з клопотаннями про
звільнення від кримінальної відповідальності осіб за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 157, 158, 158-1, 158-2, 159, 159-1, 160 КК України, до суду не зверталися.
Усі обвинувальні акти були направлені до Камінь-Каширського районного
суду Волинської області за статтею 158-1 КК України. Судом було ухвалено 11
вироків. Усі відповідні кримінальні провадження порушені за статтею 158-1 КК
України: 7 — за ч. 1 ст. 158-1 КК України (незаконне отримання виборчих бюлетенів виборцем); 4 — за ч. 2 158-1 КК України (незаконне надання виборчих бюлетенів членом виборчої комісії).
Незаконне отримання виборчих бюлетенів виборцем
У кримінальних провадженнях у справах № 157/197/16-к, № 157/196/16-к, №
157/63/16-к судом було встановлено, що обвинувачені незаконно отримали
від членів виборчої комісії виборчі бюлетені замість своїх чоловіків, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці № 156 37, № 15 38 , №
12439. Особи, замість яких голосували інші виборці, перебували на момент
проведення виборів за межами території України. Натомість у кримінальних
провадженнях у справах № 157/303/16-к, № 157/184/16-к, № 157/57/16-к, №
157/183/16-к виборці незаконно отримали виборчі бюлетені та проголосували за своїх синів, які включені до списку виборців відповідної виборчої
дільниці під № 2240 , № 8241 , № 164 42 , № 17143 . У кримінальному провадженні у
37
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справі № 157/607/16-к виборець незаконно отримала виборчий бюлетень та
проголосувала за свою дочку, яка включена до списку на виборчій дільниці
за № 11144 . У вищеперерахованих випадках бюлетені були отримані виборцями замість родичів, зокрема замість чоловіка 45 , сина 46 , дочки 47. Варто зазначити, що виборці с. Малі Голоби Камінь-Каширського району Волинської
області здійснювали незаконне голосування не по одному, а по всіх видах
місцевих виборів.
При незаконному отриманні бюлетенів виборці розписувалися за інших
громадян в уточнених списках виборців та на контрольних талонах виборчих бюлетенів.
Незаконне надання виборчих бюлетенів членом виборчої комісії
Члена дільничної виборчої комісії, яка видала виборчі бюлетені виборцям
замість інших виборців, було притягнуто до відповідальності у кримінальному провадженні у справі 157/429/16-к48 . У цьому кримінальному провадженні було встановлено, що особа, перебуваючи на посаді члена ДВК, видала
двом громадянам виборчі бюлетені, які були призначені іншим особам, відсутнім у день голосування на території України. Також цей самий член комісії особисто видала та отримала виборчі бюлетені за своїх односельчанку
та односельчанина, які були включені до списку виборців цієї дільниці, та
в подальшому проголосувала замість них49. У одному з проваджень 50 член
виборчої комісії тричі неправомірно видавала бюлетені родичам відсутніх
виборців. У кримінальному провадженні у справі № 157/645/16-к притягнуто до відповідальності члена дільничної виборчої комісії, яка видала виборчий бюлетень матері замість свого сина, та ще двом виборцям замість інших
виборців 51 . Натомість члени ДВК не лише видавали бюлетені виборцям, які
мали намір голосувати більше одного разу, а й самостійно отримували бю44
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летені замість виборців, які тривалий час перебували за кордоном 52 .
Усі злочини були вчинені безпосередньо в день голосування 25 жовтня
2015 року в с. Малі Голоби Камінь-Каширського району Волинської області (ВД № 070227). Таким чином, за результатами розслідування порушень на ВД № 070227 було засуджено як тих, хто голосував замість своїх родичів, так і членів ДВК, з вини яких були видані виборчі бюлетені.
Доказами в судових справах виступали виборчі документи з підробленими
підписами, а також витяги з баз даних “Відомостей про осіб, які перетнули державний кордон України” на день проведення виборів — 25 жовтня 2015 року, відповідно до яких виборці перебували за межами України.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
1
Стаття 158
1
Стаття 158-1
1

11

Стаття 160
1
Розпочато

52

Закрито

Скеровано до суду
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Дніпропетровська область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області від 30 серпня 2016 року № 5/А-48зі, наданої на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час
проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 486 заяв та повідомлень про
правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення та інші події. Щодо 38 подій відомості внесені
до ЄРДР, по 6 матеріалах складено протоколи про адміністративні правопорушення, 442 розглянуто згідно із Законом України “Про звернення громадян”.
За інформацією Прокуратури Дніпропетровської області від 31 серпня 2016 року
№ 19-270вих16 в ЄРДР зареєстровано 39 досудових розслідувань за статтями
157-160 КК України, за інформацією Головного управління Національної поліції
України станом на 21.10.2016 – 40.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
31

3

6

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

Відповідно до інформації Прокуратури Дніпровської області від 31 серпня 2016
року та Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області
від 30 серпня 2016 року № 5/А-48зі, розслідування у Дніпропетровській області
здійснювалося за наступними провадженнями:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

провадження розпочато 31 грудня 2015 року Металургійним (Дзержинським) відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 3 статті 157 КК
України, провадження триває;

•

провадження розпочато 11 грудня 2015 року Металургійним (Дзержин-
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ським) відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК
України, провадження триває;
•

провадження розпочато 23 вересня 2015 року Дніпровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області
за ч. 4 статті 157 КК України, провадження закрито 30 листопада 2015 року
за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 24 жовтня 2015 року Криворізьким відділом поліції
Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за
ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 11 грудня 2015 року за п. 1 ч. 1
статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 13 жовтня 2015 року Новомосковським відділом
поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 31 жовтня 2015 року
за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 6 листопада 2015 року Дзержинським відділенням
поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 6 листопада 2015 року Дзержинським відділенням
поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 3 статті 157 КК України, провадження закрито 29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 30 грудня 2015 року Довганцівським відділенням
поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 31 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 26 листопада 2015 року Саксаганським відділенням
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поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 4
грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;
•

провадження розпочато 10 грудня 2015 року Саксаганським відділенням поліції
Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 24
грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 22 жовтня 2015 року Центрально-Міським відділенням
поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 29
жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 4 грудня 2015 року Центрально-Міським відділенням
поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 18
грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 7 січня 2016 року Саксаганським відділенням поліції
Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 9 лютого 2016 року за п. 1 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 29 жовтня 2015 року Кіровоградським відділом поліції
Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1
статті 157 КК України, провадження закрито 14 грудня 2015 року за п. 1 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•
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провадження розпочато 21 листопада 2015 року Дзержинським (Металургійним)
відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження триває;

•

провадження розпочато 30 жовтня 2015 року Бабушкінським відділенням
поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК України (02
листопада 2015 року прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська на підставі ст. 217 КПК України (об’єднання матеріалів досудового
розслідування) матеріали кримінальних проваджень № 12015040640004142
і № 12015040640004141 ) об’єднано, провадження триває;

•

провадження розпочато 3 листопада 2015 року Дніпропетровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито 14 грудня
2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 9 грудня 2015 року Криворізьким відділом поліції
Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за
ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито 10 лютого 2016 року за п. 2
ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального
правопорушення;

•

провадження розпочато 6 листопада 2015 року Кіровським відділенням поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження
закрито 30 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 15 листопада 2015 року Ленінським відділенням
поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито 1 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 30 листопада 2015 року Дзержинським (Металургійним) відділенням поліції Кіровоградського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 158 КК
України, провадження закрито 28 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.
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За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

провадження розпочато 26 жовтня 2015 року Марганецьким відділенням
поліції Нікопольського відділу Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження
6 листопада 2015 року направлено до суду з угодою про визнання винуватості;

•

провадження розпочато 25 жовтня 2015 року Заводським відділенням поліції Дніпродзержинського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження
30 жовтня 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом;

•

провадження розпочато 25 жовтня 2015 року Дніпропетровським відділенням поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 158-1 КК України,
провадження закрито 31 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 25 жовтня 2015 року Амур-Нижньодніпровським
відділенням поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ст. 15, ч. 1 статті 158-1 КК
України, провадження закрито 11 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 15 листопада 2015 року Бабушкінським відділенням поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження закрито 10 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 26 жовтня 2015 року Кіровським відділенням поліції Дніпропетровського відділу Головного управління Національної поліції
в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження
закрито 30 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•
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провадження розпочато 10 листопада 2015 року Дніпропетровським від-

ділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження триває;
•

провадження розпочато 26 листопада 2015 року Дніпропетровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1 статті 160 КК України, провадження триває;

•

провадження розпочато 9 листопада 2015 року Чечеловським (Красногвардійським) відділенням поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 1
статті 160 КК України, провадження триває;

•

провадження розпочато 25 жовтня 2015 року Новокодацьким (Ленінським)
відділенням поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК
України, провадження триває;

•

провадження розпочато 25 жовтня 2015 року Дніпровським відділенням
поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України,
провадження 30 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 направлено до
суду з обвинувальним актом;

•

провадження розпочато 24 жовтня 2015 року Дніпропетровським відділом
поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито 14 грудня 2015 року
за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 24 жовтня 2015 року Дніпропетровським відділом
поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито 14 грудня 2015 року
за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 6 листопада 2015 року Магдалинівським відділенням Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито 29 квітня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;
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•

провадження розпочато 24 жовтня 2015 року Бабушкінським відділенням
Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито 24 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

провадження розпочато 4 листопада 2015 року Кіровським відділенням
Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Дніпропетровській області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито 30 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
14
Стаття 158
8
Стаття 158-1
6

2

Стаття 160
10
Розпочато

54

1
Скеровано до суду

У Дніпропетровській області завершилося переданням до суду 3 провадження, всі вони на момент оприлюднення звіту завершилися винесенням вироків: 2
стосувалися приховування виборчих бюлетенів виборцем, 1 – підкупу виборців
(пропозиція або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних з реалізацією ним свого виборчого права).
Приховування виборчого бюлетеня
У кримінальному провадженні у справі № 208/8249/15-к, що розглядалася
Заводським районним судом міста Дніпродзержинська Дніпропетровської
області, судом встановлено, що підсудний, перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, законно отримав від членів ДВК бюлетені для
голосування на місцевих виборах. Він не проголосував у встановленому
Законом порядку, а сховавши бюлетені у кишенях верхнього одягу, виніс їх з
приміщення виборчої дільниці. Дана особа була затримана спостерігачами,
які не дозволили виборцю реалізувати його протиправний умисел 53 .
Аналогічні факти були встановлені Марганецьким міським судом
Дніпропетровської області у справі № 80/3270/15-к. Особу, яка намагалася
винести бюлетені з приміщення для голосування і була затримана
спостерігачами та головою ДВК, було визнано винною у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України 54 .
Підкуп виборців (пропозиція або надання виборцю неправомірної вигоди за
вчинення дій, пов’язаних з реалізацією ним свого виборчого права)
У кримінальному провадженні у справі № 666/6074/15-к, що розглядалася
Дніпровським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської
області підсудний визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 160 КК України. Злочин проти виборчих прав
громадян полягав у тому, що обвинувачена в першій половині дня голосування в розмові з 6 виборцями висловила пропозицію надати їм неправомірну вигоду в сумі 100 грн кожному за голосування на підтримку кандидата
в депутати Дніпродзержинської міської ради (особа кандидата була встановлена слідством). Обвинувачена визнала на судовому засіданні, що пропонувала виборцям 100 гривень за голосування на підтримку конкретного
кандидата. За її словами, вона діяла на прохання іншої особи, яку не знає,
отримавши у телефонному режимі вказівку пропонувати виборцям гроші.
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54728643
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53333837
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Донецька область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції Донецької
області, наданої на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, територіальними підрозділами Національної поліції Донецької області зареєстровано
551 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим
процесом, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Із зазначеної кількості заяв 446 розглядалося згідно із Законом України “Про звернення громадян”. Події, щодо яких за
результатами розгляду матеріалів складено протоколи про адміністративні правопорушення, в Донецькій області відсутні.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
7

5

3

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

Відповідно до інформації Прокуратури Донецької області від 1 вересня 2016 року та
Головного управління Національної поліції у Донецькій області від 26 серпня 2016
року № 28зі/20/02-2016 розслідування у Донецькій області здійснювалося за наступними провадженнями:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12016050260000055 розпочато 22 січня 2016
року Дружківським відділенням поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 4 статті
157 КК України, досудове розслідування закрито;

•

кримінальне провадження № 12015050390002416 розпочато 3 листопада
2015 року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження триває;
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•

кримінальне провадження № 12015050000001033 розпочато 26 жовтня 2015
року Покровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 3 статті 157 КК України (у зв’язку з недоотриманням виборчих бюлетенів 30 виборчими дільницями м. Красноармійська
Донецької області), досудове розслідування закрито;

•

кримінальне провадження № 12015050000001038 розпочато 27 жовтня 2015
року Кальміуським відділом Маріупольського відділення поліції Головного
управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 3 статті 157 КК
України (у зв’язку зі зривом чергових виборів депутатів міської ради та міського голови м. Маріуполя), 27 травня 2016 року за підслідністю скеровано
до Іллічівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області, 23 червня 2016 року за підслідністю скеровано до Красноармійського
відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області, досудове розслідування триває;

•

кримінальне провадження № 12015050390002272 розпочато 16 жовтня 2015
року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Донецькій області за ч. 3 статті 157 КК України, провадження 30
листопада 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено
вирок.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12016050690000076 розпочато 22 січня 2016
року Мар’їнським відділенням Волноваського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158 КК
України, провадження закрито 17 липня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12016050690000593 розпочато 19 травня 2016
року Мар’їнським відділенням Волноваського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158 КК
України, провадження закрито 17 серпня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
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За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження № 12015050410002935 розпочато 30 листопада
2016 року Покровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158-1 КК України, досудове розслідування триває;

•

кримінальне провадження № 12015050800003498 розпочато 30 листопада
2015 року Кальміуським відділом Маріупольського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158-1
КК України, досудове розслідування закрито;

•

кримінальне провадження № 12015050620000936 розпочато 26 жовтня 2015
року Великоновосілківським відділенням поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1
статті 158-1 КК України, провадження закрито 4 грудня 2015 року за п. 1 ч. 1
статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015050390002356 розпочато 25 жовтня 2015
року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження 20
листопада 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено
вирок;

•

кримінальне провадження № 12015050390002355 розпочато 25 жовтня 2015
року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження 25
листопада 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено
вирок;

•

кримінальне провадження № 12015050410002927 розпочато 29 листопада
2015 року Покровським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження 19 лютого 2016 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено вирок.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•
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кримінальне провадження № 12015050390002353 розпочато 25 жовтня 2015
року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 160 КК України, провадження 30 листопада 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження №12015050390002643 розпочато 27 листопада
2015 року Краматорським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за ч. 1 статті 160 КК України, провадження закрито 30 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

В Донецькій області з 15 розпочатих кримінальних проваджень 5 завершилися переданням до суду обвинувальних актів. У всіх провадженнях, переданих
до суду, на даний час винесені вироки. 3 особи засуджені за ч. 1 статті 181-1 КК
України (незаконне отримання виборцем виборчих бюлетенів), одна – за ч. 3
статті 171 КК України (перешкоджання кандидату у вільній реалізації свого виборчого права), одна – за ч. 1 статті 160 КК України (підкуп виборців – прийняття
пропозиції, обіцянки виборцем неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права).
Незаконне отримання, викрадення та приховування виборцем виборчих бюлетенів
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/234/636/15, що розглядалася
Краматорським міським судом Донецької області, встановлено, що
обвинувачений прибув на виборчу дільницю, отримав від члена дільничної
виборчої комісії виборчі бюлетені з місцевих виборів, пройшов до кабіни
для таємного голосування, згорнув три виборчих бюлетені та сховав їх у
внутрішню кишеню одягнутої на ньому куртки. У четвертому виборчому
бюлетені з виборів Краматорського міського голови проголосував за
вибраного ним кандидата, після чого вийшов із кабіни для таємного
голосування та опустив до виборчої скриньки лише один виборчий
бюлетень, приховуючи при собі три виборчі бюлетені 55 .
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/235/342/16, що розглядалася Красноармійським міськрайонним судом Донецької області, судом
встановлено, що 09 листопада 2015 року (день повторного голосування)
обвинувачений прибув до приміщення виборчої дільниці. Не маючи права отримувати виборчий бюлетень та голосувати на виборчій дільниці,
оскільки не є членом відповідної територіальної громади та не проживає в
межах відповідного територіального округу, він пред’явив члену виборчої
комісії паспорт на своє ім’я із зазначеною в ньому реєстрацією за місцем
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проживання в м. Красноармійськ. Після цього отримав виборчі бюлетені та
виконав за іншу особу підробний підпис за їх отримання в списках виборців
та на контрольних талонах. Отримавши виборчі бюлетені, обвинувачений
проголосував замість іншого виборця, вкинув бюлетені в скриньку для голосування та пішов з приміщення дільниці 56 .
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/234/637/15, що розглядалася
Краматорським міським судом Донецької області, судом встановлено, що
обвинувачений, узявши із собою два чистих аркуші білого паперу формату
А4, прибув на виборчу дільницю. Отримавши від члена ДВК чотири виборчих бюлетені, знаходячись у кабіні для таємного голосування, згорнув їх та
сховав у внутрішню кишеню верхнього одягу. Вийшовши із кабіни для таємного голосування, опустив до виборчої скриньки замість виборчих бюлетенів два чистих аркуші паперу та залишив приміщення дільниці 57.
Перешкоджання кандидату у вільній реалізації свого виборчого права
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/234/101/16, що розглядалася
Краматорським міським судом Донецької області, судом встановлено, що
29 вересня 2015 року до Біленьківської селищної територіальної виборчої
комісії міста Краматорська звернувся громадянин із заявою про реєстрацію кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 5 з
виборів до Біленьківської селищної ради міста. 30 вересня 2015 року підсудна, заступник голови територіальної виборчої комісії, переслідуючи
мотив рівномірного розподілення на власний розсуд кандидатів у депутати
селищної ради по округам, попри те, що знала, що заявник має намір бути
зареєстрованим кандидатом в одномандатному виборчому окрузі № 5, змінила в тексті заяви округ № 5 на округ № 6. Під час засідання Біленьківської
селищної територіальної виборчої комісії представила на розгляд виборчої комісії підроблений нею офіційний документ – заяву із виправленням
одномандатного виборчого округу № 5 на одномандатний виборчій округ
№ 6, внаслідок чого заявник був зареєстрований кандидатом у депутати
в одномандатному виборчому округу № 6. Таким чином обвинувачена, займаючи посаду заступника голови ТВК, вчинила перешкоджання вільному
здійсненню громадянином свого виборчого права, поєднане з обманом. У
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судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та дала покази, відповідно до яких вона свої дії з членами комісії не узгоджувала, переслідувала власний намір, щоб на кожному окрузі було зареєстровано по
кандидату. При цьому їй достовірно було відомо, що повноважень вільно
розподіляти кандидатів у депутати по округам у неї немає. Коли заявник
звернувся до неї з приводу своєї реєстрації, то вона погодилася з тим, що
порушила його виборчі права, а також неправомірно внесла неправдиві відомості до офіційного документа, та до початку виборів все виправила, у
зв’язку з чим заявник остаточно брав участь у виборах як кандидат у депутати по округу № 5. Зазначене, на думку обвинуваченої, сталося через
недостатні знання виборчого законодавства та її зайву самовпевненість у
своїй правоті 58 .
Підкуп виборців (прийняття пропозиції, обіцянки виборцем неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права)
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/234/663/15, що розглядалася
Краматорським міським судом Донецької області, судом встановлено, що 25
жовтня 2015 року до підсудного біля виборчої дільниці звернулась невстановлена особа та запропонувала віддати свій голос за кандидата від Краматорської міської організації Молодіжної партії України, яка в списку кандидатів
перебуває під номером 6, та отримати за це винагороду в розмірі 50 гривень.
Погодившись, підсудний отримав від невстановленої слідством особи мобільний телефон, на який він зобов’язувався сфотографувати бюлетень з відміткою
про реалізацію ним свого права голосу. Виборець прибув на виборчу дільницю, отримав від члена ДВК бюлетені та, знаходячись у кабіні для таємного
голосування, поставив власноруч відмітку у виборчому бюлетені навпроти
Краматорської міської організації Молодіжної партії України, сфотографував
заповнені ним бюлетені на мобільний телефон, отриманий для цього від невстановленої особи, вийшов із кабіни для таємного голосування та опустив
бюлетені у виборчу скриньку. Виконавши всі дії, необхідні для одержання неправомірної вигоди, виборець був зупинений членами ДВК та співробітниками поліції, які помітили та припинили протиправні дії підсудного 59.

58

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56599159

59

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57215827

61

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
1

2

2

Стаття 158
2
Стаття 158-1
3

2

1

Стаття 160
1

1
Розпочато
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Закрито

Скеровано до суду

Триває

Житомирська область
До правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році
надійшло 131 заява й повідомлення про правопорушення та інші події, пов’язані
з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та
інші події. З них 115 розглянуто у порядку, передбаченому Законом України “Про
звернення громадян” та по 1 складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлений до суду для притягнення осіб до адміністративної
відповідальності.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
3

3

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

Розпочато 7 кримінальних проваджень, зокрема:
•

кримінальне провадження № 12015060020004617, розпочато 15 вересня 2015
року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2
статті 157 КК України, закрито Житомирським ВП ГУНП України у Житомирській
області 30 вересня 2015 року на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з
відсутністю події правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015060080000722 розпочато Коростишівським
ВП ГУНП в Житомирській області 26 жовтня 2015 року за ч. 3 статті 158 КК України, обвинувальний акт 25 листопада 2015 року з угодою про визнання винуватості було направлено до Малинського районного суду Житомирської області для
розгляду по суті;

•

кримінальне провадження № 12015060280000669 розпочато 8 грудня 2015 року
Радомишльським відділенням поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в
Житомирській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 158 КК України, на даний час розслідування триває;
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•

кримінальне провадження № 12015060080000721, розпочато 26 жовтня
2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.
158-1 КК України, закрито 26 листопада 2015 року Малинським відділенням
поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області на
підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015060170001336 розпочато Житомирським ВП ГУНП в Житомирській області 30 жовтня 2015 року за ч. 2 ст. 158-1
КК України, обвинувальний акт 28 січня 2016 року було направлено до Житомирського районного суду Житомирської області;

•

кримінальне провадження № 12015060020005380, розпочато 3 листопада
2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.
159 КК України, закрито 9 грудня 2015 року Житомирським відділом поліції
ГУНП в Житомирській області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у
зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015060020005257 розпочато 27 жовтня
2015 року Житомирським ВП ГУНП в Житомирській області за ч. 2 ст. 160
КК України, обвинувальний акт 22 листопада 2015 року було направлено до
Богунського районного суду м. Житомира для розгляду по суті.

Упродовж 2015 – 2016 років органи прокуратури області з клопотаннями про
звільнення від кримінальної відповідальності осіб за вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 157, 158, 158-1, 158-2, 159, 159-1, 160 КК
України, до суду не зверталися.
З 7 розпочатих у Житомирській області кримінальних проваджень 3 завершилися скеруванням до суду обвинувальних актів. У 2 провадженнях, переданих до
суду, на даний час винесені вироки.
Провадження у Богунському районному суді м. Житомира триває, підтримання
державного обвинувачення покладено на Житомирську місцеву прокуратуру.
За результатами судового розгляду визнано винними двох членів ДВК за ч. 3
статті 158 КК України – підписання протоколу про підрахунок голосів виборців
на виборчій дільниці до його заповнення, ч. 2 статті 158-1 КК України – незаконне отримання виборчих бюлетенів членом виборчої комісії.
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Підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
до його заповнення
У кримінальному провадженні у справі 278/203/16-к, до відповідальності
притягнуто голову та секретаря ДВК. Провадження розглядалося Малинським районним судом Житомирської області, встановлено, що протягом
засідання ДВК секретар комісії частково заповнила протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці до внесення остаточних даних
про результати підрахунку голосів, голова ДВК підписала виборчий документ. Крім цього, до протоколу у відповідні графи даних записано прізвища
та ініціали голови, заступника голови, секретаря дільничної виборчої комісії, членів дільничної виборчої комісії. Виборчі документи, у тому числі
підписані протоколи головою та секретарем дільничної виборчої комісії,
були транспортовані в ніч з 25 на 26 жовтня 2015 року та передані до Малинської районної виборчої комісії. При перевірці протоколів про підрахунок
голосів виборців на виборчій дільниці № 180593 з виборів депутатів Житомирської обласної ради були виявлені недоліки у вказаному протоколі,
на підставі чого членами районної виборчої комісії відмовлено в прийнятті
виборчих документів. Близько 03 години 00 хвилин у приміщенні Малинської районної виборчої комісії секретар ДВК за попередньою змовою з
головою цієї дільничної комісії, маючи незаповнені цифровими даними
про результати волевиявлення виборців та підписані членами дільничної
виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці з виборів депутатів Житомирської обласної ради, знаходячись в
холі приміщення ТВК, за межами виборчої дільниці, не проводячи засідання
виборчої комісії, заповнили графи про результати голосування виборців, з
урахуванням виявлених територіальною виборчою комісією недоліків. Під
час здійснення незаконних дій дані особи були виявлені офіційним спостерігачем Громадської мережі ОПОРА 60 .
Незаконне отримання виборчих бюлетенів членом виборчої комісії
У кримінальному провадженні у справі № 278/203/16-к, що розглядалося
Житомирським районним судом Житомирської області, судом встановлено, що член ДВК незаконно отримала по 4 бюлетені для голосування від
імені двох виборців, про що зробила відповідні записи в контрольних та-
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54098577
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лонах, проставивши в графі номери, за якими останні внесені до списку виборців на виборчій дільниці. Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачена
від імені двох виборців незаконно заповнила 8 бюлетенів для голосування
та вкинула їх до скриньок для голосування 61 .

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
1
Стаття 158
1 1
Стаття 158-1
1 1
Стаття 159
1
Стаття 160
1
Розпочато

61

Закрито

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55724204
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Скеровано до суду

Триває

Закарпатська область
У Закарпатській області у період з 2014 по 2016 роки зареєстровано 24 кримінальних проваджень за статтями 157-160 КК, жодне з них не завершилося переданням обвинувального акта до суду:
•

2 на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року (закрито);

•

22 на чергових місцевих виборах 2015 року (17 закрито, 5 розслідування
триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області від 26 серпня 2016 року № 16зі/106/7-2016, наданої на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час
проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 263 заяви та повідомлення
про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових
місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. З них 241 розглянуто в порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”. Протоколи
про адміністративні правопорушення за результатами розгляду повідомлень про
порушення виборчого законодавства працівниками УМВС України в Закарпатській області та ГУНП України у Закарпатській області не складалися.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
17

5

ТРИВАЄ

Щодо злочинів у сфері виборчих прав громадян на чергових місцевих виборах
2015 року зареєстровано 22 кримінальні провадження, з яких 2 – за статтею 157
КК України, 3 – за статтею 158 КК України, 4 – за статтею 158-1 КК України, 1 – за
статтею 159-1 КК України, 12 – за статтею 160 КК України. Кримінальні правопорушення за статтями 158-2 та 159 КК України за вказаний період не реєструвалися.
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Досудове розслідування кримінальних правопорушень здійснювалося:
•

Ужгородським відділом поліції ГУНП у Закарпатській області
(№-42015070030000098, № 12015070030003498, № 12015070030003449,
№ 12015070030003406, № 12015070030003450, № 12015070030003404,
№ 12015070030003405, № 12015070030003358);

•

Ужгородським районним відділенням поліції ГУНП у Закарпатській області
(№ 4215071030000123);

•

Міжгірським відділенням поліції Хустського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070110000507, № 420150701100009);

•

Свалявським відділенням поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070150000985);

•

Берегівським відділом поліції Хустського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070060000826, № 1201507006000789,
№ 12015070060000765);

•

Виноградівським відділенням Берегівського відділу поліції Хустського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070080001315,
№ 12015070000000276);

•

Перечинським відділенням поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070130000656, № 12015070130000608);

•

Хустським
відділом
поліції
(№ 12015070050001336);

•

Мукачівським відділом
(№ 12015070040003302);

•

Слідчим управлінням ГУНП у Закарпатській області (№ 12015070000000367).
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поліції

ГУНП
ГУНП

у
у

Закарпатській

області

Закарпатській

області

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
2
Стаття 158
3
Стаття 158-1
4
Стаття 159-1
1
Стаття 160
12
Розпочато
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Запорізька область
У Запорізькій області у період з 2014 по 2016 роки зареєстровано 30 кримінальних проваджень за статтями 157 – 160 КК України:
•

2 на позачергових виборах Президента України (1 передано до суду, 1 закрито);

•

15 на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року (13 закрито, 2 триває);

•

13 на чергових місцевих виборах 2015 року (1 передано до суду, 11 закрито,
1 триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Запорізькій області від 31 серпня 2016 року № 9833/6/03-2016, наданої на інформаційний
запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 276 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих
виборах 2015 року, які не містять ознаки злочину та розглянуті у порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”. Крім цього, у 2015 році
складено 6 адміністративних протоколів за порушення, пов’язані з черговими
місцевими виборами 2015 року в Запорізькій області (за статтею 173 КУпАП – 3,
статтею 212-14 КУпАП – 2, статтею 212-13 КУпАП – 1).
За інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 15 липня 2016 року № 7741/01/2-2016 органами внутрішніх справ отримано 35
заяв, повідомлень про вчинення діянь, що мають ознаки злочинів, передбачених
статтями 157 – 160 КК України, пов’язаних з виборчим процесом на місцевих виборах, як результат – в Єдиному реєстрі досудових проваджень зареєстровано
13 кримінальних проваджень.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
12
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1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
7
Стаття 158
1
Стаття 158-1
1
Стаття 159-1
1
Стаття 160
3
Розпочато

Закрито

Скеровано до суду

Відповідно до інформації Прокуратури Запорізької області від 31 серпня 2016
року № 19-2034вих16 та Головного управління Національної поліції у Запорізькій області від 31 серпня 2016 року № 9833/6/03-2016 розслідування у Запорізькій області здійснювалося за наступними провадженнями:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12015080060000414 розпочато 27 січня 2015
року Вознесенівським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції
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Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;
•

кримінальне провадження № 12015080340000806 розпочато 22 жовтня
2015 року Приморським відділенням поліції Бердянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею
157 КК України, провадження закрито 30 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080130005372 розпочато 06 листопада
2015 року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження
закрито 31 лютого 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080130005246 розпочато 28 жовтня 2015
року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження закрито
25 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080130005233 розпочато 27 жовтня 2015
року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження закрито
19 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080130004967 розпочато 10 жовтня 2015
року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження закрито
19 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080130004922 розпочато 7 жовтня 2015
року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 157 КК України, провадження закрито
27 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.
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За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12015080200000470 розпочато 12 листопада
2015 року Веселівським відділенням Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею
158 КК України, провадження закрито 10 серпня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення 62 .

За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження №12015080310001302, обвинувальний акт підписано 13 листопада 2015 року, з угодою про визнання винуватості, направлено 23 листопада 2015 року до Оріхівського районного суду Запорізької
області 63 .

За статтею 159-1 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації)
•

кримінальне провадження № 12015080130005246 розпочато 29 жовтня
2015 року Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 159-1 КК України, провадження
закрито 25 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•

кримінальне провадження № 12015080140005205 розпочато 19 жовтня 2015
року Мелітопольським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 160 КК України, провадження
закрито 30 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015080020003883 розпочато 2 листопада
2015 року Олександрівським відділенням поліції Дніпровського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за

62

За інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізьквй області від 31 серпня 2016 року
№9833/6/03-2016, провадження триває.
63

Інформація з відповіді Прокуратури Запорізької області від 31 серпня 2016 року на запит Громадянської
мережі ОПОРА.
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статтею 160 КК України, провадження закрито 11 листопада 2015 року за п. 2
ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального
правопорушення;
•

кримінальне провадження № 12015080260001396 розпочато 19 жовтня 2015
року Великобілозерським відділенням поліції Кам’янсько-Дніпровського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за статтею 160 КК України, провадження закрито 21 квітня 2016 року за
п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.

Таким чином, у Запорізькій області на поточний момент з 13 розпочатих кримінальних проваджень одне завершилося направленням обвинувального акта до
суду за ч. 2 статті 158-1 КК України (незаконне отримання виборчих бюлетенів
членом виборчої комісії).
У кримінальному провадженні у справі № 323/3538/15-к, що розглядалася
Оріхівським районним судом Запорізької області, встановлено, що обвинувачена, користуючись вільним доступом до виборчих бюлетенів як член
ДВК, заволоділа чотирма виборчими бюлетенями для голосування, право
на отримання яких мав її зять. Член ДВК проставила в списку виборців підпис замість свого зятя. У подальшому, обравши момент, коли за її діями ніхто не спостерігав, заповнила незаконно отримані виборчі бюлетені згідно
з власними політичними уподобаннями та вкинула два з них до скриньки
для голосування, тим самим проголосувавши вдруге, після чого її дії були
припинені офіційними спостерігачами 64 .
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Івано-Франківська область
Івано-Франківська область характеризується найменшою серед областей України кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 – 160 КК у період з
2014 по 2016 роки. Так, розпочато 5 проваджень (1 – на чергових місцевих виборах 2015 року (передано до суду); 4 – на проміжних виборах народних депутатів
2016 року (3 провадження закрито), 1 триває.
Єдине кримінальне провадження, розпочате у Івано-Франківській області,
скеровано до суду з обвинувальним актом, на поточний момент ухвалено вирок
за ч. 1 статті 158-1 (приховування виборчого бюлетеня).
Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області у справі
№ 345/4110/15-ку встановлено, що 25 жовтня 2015 року, знаходячись в
приміщенні дільничної виборчої комісії, обвинувачений отримав під підпис
у членів вказаної дільниці три виборчі бюлетені, один з яких використав,
а два інші, не реалізовуючи своє право вибору, таємно викрав та виніс з
приміщення виборчої дільниці65 .
Кримінальне провадження, яке завершилося направленням обвинувальних актів
до суду в Івано-Франківської області:
•

кримінальне провадження № 12015090170001025 розпочато Калуським ВП
ГУНП в Івано-Франківській області 5 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України, 30 жовтня обвинувальний акт з угодою сторін скеровано до Калуського міськрайонного суду66.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 158-1
1
Розпочато
65

Скеровано до суду

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53551412

66

Інформація з відповіді Прокуратури Івано-Франківської області від 26 серпня 2016 року № 19-105вих16 на
запит Громадянської мережі ОПОРА.
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Київська область
З 44 розпочатих у Київській області кримінальних проваджень 5 завершилися
скеруванням до суду обвинувальних актів та винесенням вироків: 2 вироки у
кримінальних провадженнях за ч. 1 статті 158-1 КК України – незаконне отримання виборчого бюлетеня виборцем, 2 вироки у кримінальних провадженнях
за ч. 2 статті 158-1 КК України – незаконне надання та отримання виборчих бюлетенів за попередньою змовою групою осіб, 1 вирок у провадженні за ч. 2 статті 160 КК України (підкуп виборця – пропозиція, обіцянка та надання виборцю
неправомірної вигоди).
Незаконне отримання виборчого бюлетеня
У кримінальних провадженнях у справах № 372/713/16-к та № 372/711/16-к,
що розглядалися Обухівським районним судом Київської області, встановлено, що обвинувачений 67 та обвинувачена 68 , не будучи внесеними до
уточнюючого списку виборців по ЗВД № 321334, маючи намір незаконно
вплинути на результати голосування, підійшли до робочого столу членів
виборчої комісії та, надавши паспорти, власноручно поставили підписи в
наданому їм уточнюючому списку виборців у рядку за № 2124 69 та № 15370
навпроти прізвища іншого виборця, а також власноручно проставили підписи у графах “підпис виборця, який отримує виборчий бюлетень” у контрольних талонах. Таким чином обвинувачені отримали три виборчі бюлетені, які мали намір використати шляхом голосування. Згідно з висновком
почеркознавчої експертизи № 4-05/2110 від 12.02.2015, підписи у списку
виборців та на контрольних талонах навпроти виборця за номером у списку № 2124 та № 153 виконані не ними, а обвинуваченими. Обвинувачена у
справі № 372/711/16-к використала незаконно отримані виборчі бюлетені
шляхом голосування. Натомість обвинувачений у справі № 372/713/16-к мав
намір використати незаконно отримані бюлетені шляхом голосування, але
був вчасно зупинений.
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Незаконне надання та отримання виборчих бюлетенів за попередньою змовою
групою осіб
У кримінальних провадженнях у справах №357/2778/16-к та № 357/867/16к, що розглядалися Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, визнано винними двох членів дільничної комісії71 та трьох виборців 72 .
Судом було встановлено, що 15 листопада 2015 року члени виборчої комісії, які здійснювали перевірку виборця у списках виборців, перебуваючи у приміщенні для голосування, знаходячись за робочим столом № 1 та
№ 2, повідомили іншим членам комісії, які знаходились поряд за столом і
видавали виборчі бюлетені для голосування, неправдиву інформацію про
наявність двох громадян (у яких була відповідна відмітка “ОК” у паспорті)
у списках виборців, достовірно знаючи, що їх у списках виборців на даній
дільниці немає. Внаслідок цього два виборці отримали виборчі бюлетені
для повторного голосування в єдиному одномандатному окрузі з виборів Білоцерківського міського голови Київської області й вкинули виборчі
бюлетені до однієї із скриньок для голосування. Вийшовши з приміщення
для голосування, виборці були зупинені для перевірки документів працівниками Білоцерківського відділу поліції ГУ НП у Київській області73 . Судом
у справі № 357/867/16-к встановлено, що виборці діяли за попередньою
змовою з метою отримання коштів, з корисливих мотивів, мали намір отримати виборчі бюлетені на виборчій дільниці, до списку виборців якої
вони не включені, заздалегідь знаючи, що з відповідною відміткою “ОК” у
паспорті мають підійти до конкретно визначених столів та отримати один
виборчий бюлетень та за грошову винагороду проголосувати за кандидата
на посаду Білоцерківського міського голови (особа встановлена слідством).
Двоє виборців реалізували свій злочинний намір, але потім були зупинені
для перевірки документів працівниками Білоцерківського відділу поліції.
Третій обвинувачений був зупинений працівниками Білоцерківського відділу поліції для перевірки документів у холі вказаної будівлі неподалік від
приміщення для голосування. Таким чином, особа не довела злочин до завершення з причин, які не залежали від її волі 74 .
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Підкуп виборця (пропозиція, обіцянка та надання виборцю неправомірної вигоди)
У кримінальному провадженні у справі № 369/5667/16-к, що розглядалася
Києво-Святошинським районним судом Київської області, встановлено, що
23 жовтня 2015 року обвинувачений зустрівся неподалік станції метрополітену “Політехнічний інститут” у м. Києві із невстановленою особою, яка
запропонувала йому заробити гроші шляхом підкупу голосів виборців та
передала з цією метою обвинуваченому 9 500 гривень. Частину із загальної суми грошових коштів обвинувачений мав залишити собі як винагороду за виконану роботу. Обвинуваченому цього ж дня зателефонувала інша
невстановлена особа, яка повідомила йому конкретний механізм підкупу
голосів. Розподіл загальної суми (9 500 гривень) мав відбуватися наступним
чином: кожен виборець міг отримати 200 гривень за голос, при цьому 100
гривень до проведення голосування та 100 гривень після здійснення волевиявлення і пред’явлення фотографії бюлетеня із наявністю відмітки навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду міського голови м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області. 25 жовтня 2015 року
близько 10 години 40 хвилин обвинувачений прибув до церкви “Спасіння”
по вулиці Ломоносова в м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області, де здійснив підкуп голосів виборців, а саме – пропонував
по 200 гривень кожному виборцю (що перевищує 3% розміру мінімальної
заробітної плати), займаючись підкупом голосів 75 .
Кримінальні провадження, які завершилися направленням обвинувальних актів
до суду в Київській області:
•

Білоцерківським ВП ГУНП у Київській області порушено кримінальне провадження за ч. 2 статті 158-1 КК України від 15 листопада 2015 року, яке було
скеровано до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з
обвинувальним актом відповідно від 25 січня 2016 року;

•

Білоцерківським ВП ГУНП у Київській області порушено кримінальне
провадження за ч. 2 статті 158-1 КК України від 15 листопада 2015 року, яке
було скеровано до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
з обвинувальним актом 26 лютого 2016 року;
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•

Обухівським ВП ГУНП у Київській області порушено кримінальне
провадження за ч. 1 статті 158-1 КК України від 25 жовтня 2015 року, яке
було скеровано до Обухівського міськрайонного суду Київської області з
обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості відповідно від 14
березня 2016 року;

•

Обухівським ВП ГУНП у Київській області порушено кримінальне
провадження за ч. 1 статті 158-1 КК України від 16 лютого 2016 року, яке
було скеровано до Обухівського міськрайонного суду Київської області з
обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості відповідно від 4
березня 2016 року;

•

Слідчим управлінням Національної поліції Київської області 25 жовтня 2015
року порушено кримінальне провадження за ч. 2 статті 160 КК України, яке
було скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області з угодою про визнання винуватості від 22 червня 2016 року 76 .

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
26

5

13

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ
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Інформація з відповіді Управління інформаційної підтримки та координації поліції “102” ГУ НП в Київській
області від 25 серпня 2016 року № 2079/109/27/03-2016 на запит Громадянської мережі ОПОРА.
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Кіровоградська область
Кіровоградська область характеризується найменшою серед областей України
кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 — 160 КК у період з 2014
по 2016 роки. Так, розпочато 20 проваджень:
•

1 на чергових виборах народних депутатів 2012 року;

•

13 кримінальних проваджень на позачергових виборах народних депутатів
2015 року (12 закрито, 1 надіслано до суду);

•

6 кримінальних проваджень на чергових місцевих виборах 2015 року
(4 закрито, розслідування 2 триває).

Протягом виборчої кампанії на чергових місцевих виборах України 2015 року в
Кіровоградській області надійшло 94 заяви, зареєстровані працівниками відділів та відділень Національної поліції Кіровоградської області до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
4

2

ТРИВАЄ

Відповідно до інформації Національної поліції у Кіровоградській області від 20
липня 2016 року № 27/8зі, розслідування у Кіровоградській області здійснювалося за наступними провадженнями:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•
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кримінальне провадження № 12015120070002741 розпочато 11 вересня 2015
року Олександрівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито 31 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчої документації)
•

кримінальне провадження № 12015120190000754 розпочато 27 жовтня 2015
року Маловисківським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження
закрито 24 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015120190000874 розпочато 17 грудня 2015
року Маловисківським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області за ч. 2 статті 158 КК України, кримінальне
провадження триває;

•

кримінальне провадження № 12015120150000821 розпочато 24 листопада
2015 року Долинським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області за ч. 2 статті 158 КК України, кримінальне
провадження триває.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
1
Стаття 158
3
Розпочато
Відповідно до інформації Національної поліції Кіровоградської області від 29
серпня 2016 року розслідування у Кіровоградській області триває у кримінальних провадженнях № 12015120150000821 та № 12015120190000874.
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Луганська область
Луганська область характеризується відносно великою кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157-160 КК у період з 2014 по 2016 роки. Так, розпочато 66 проваджень:
•

25 проваджень на позачергових виборах Президента України (4 закрито,
21 триває);

•

18 проваджень на позачергових виборах народних депутатів (18 закрито, 1
триває);

•

6 проваджень на чергових місцевих виборах 2015 року (закрито);

•

16 проваджень на проміжних виборах народних депутатів 2016 року (6 закрито, 10 триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Луганській області від 14 липня 2016 року № А-298зі/111/18/02-16 та від 29 серпня 2016
року № 361зі/111/18-2016, наданій на інформаційний запит Громадянської мережі
ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015
році надійшло 185 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення
та інші події. Щодо 5 подій відомості внесені до ЄРДР, по 1 матеріалу складено
протоколи про адміністративні правопорушення. Згідно з обліками відділу документального забезпечення до ГУНП в Луганській області надійшло 3 звернення від народного депутата щодо порушень, пов’язаних з черговими місцевими
виборами.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
6
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Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Луганській області від 14 липня 2016 року № А-298зі/111/18/02-16 до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесено відомості про вчинення:
•

2 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 157 КК України;

•

1 кримінального правопорушення, передбаченого статтею 158 КК України;

•

2 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 160 КК України.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
2
Стаття 158
1
Стаття 160
2
Розпочато

Закрито

У Луганській області на даний час з розпочатих кримінальних проваджень жодне
не завершилося переданням обвинувального акта до суду.
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Львівська область
До правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році
надійшло 196 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані
з виборчим процесом, зареєстровані в Журналі єдиного обліку. За 5 фактами
складено протоколи про адміністративні правопорушення, які скеровані в суди
для притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення пов’язані з черговими місцевими виборами 2015 року в Львівській області, 153 звернення розглянуто в порядку, передбаченому Законом України “Про звернення
громадян”.
Розпочато кримінальні провадження:
•

Сокальським ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області
01.10.2015 було розпочато кримінальне провадження №12015140310001218,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 157
КК України, закрито 06.10.2015 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у
зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

Стрийським ВП ГУ НП у Львівській області 25.10.2015 було розпочато кримінальне провадження № 12015140130001903, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України, 07.12.2015, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу
правопорушення;

•

Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області 25.10.2015 було розпочато
кримінальне провадження № 12015140090003669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України;

•

Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області 30.01.2016 було розпочато кримінальне провадження № 1201614007000052, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-2 КК України;

•

Миколаївським ВП ГУ НП у Львівській області було розпочато кримінальне
провадження № 12015140250001307;

•

Личаківським ВП ГУ НП у Львівські області було розпочато кримінальне
провадження № 12015140040004095, закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК
України, у зв’язку з відсутністю події злочину;

•

Залізничним ВП ГУ НП у Львівські області року було розпочато криміналь-
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не провадження № 12015140060002982, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-1 КК України.
Інформація Головного управління Національної поліції у Львівській області від
12 липня 2016 № А-20/16/02-16, № А-121/зі/16/02-16 від 29 серпня 2016 року та №
А-125/16/01-16 від 06 вересня 2016 року за відповідями на інформаційні запити
Громадянської мережі ОПОРА містить відмінний перелік проваджень та статей
Кримінального кодексу, за якими кваліфіковано кримінальні правопорушення
щодо виборчих прав громадян.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
5

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Серед 6 розпочатих кримінальних проваджень y Львівській області одне провадження №12015140060002982 було передано до суду з обвинувальним актом,
на даний час у справі № 462/8492/15-к ухвалено вирок за ч. 2 статті 158-1 КК
України — незаконне надання виборчого бюлетеня членом комісії.
Залізничним районним судом м. Львова встановлено, що член дільничної
комісії під час проведення місцевих виборів 2015 року видала виборчі бюлетені особі, яка не була включена до уточненого списку виборців 77.
Попри офіційне оприлюднення рішення в Єдиному державному реєстрі судових
рішень, Територіальне управління Державної судової адміністрації у Львівській
області двічі надавало відповідь на інформаційний запит Громадянської мережі
ОПОРА, що судами не розглядалися кримінальні правопорушення щодо виборчих злочинів вчинених на місцевих виборах.
Решта 5 кримінальних проваджень за інформацією Головного управління Національної поліції України станом на 21.10.2016 закрито. За інформацією Головного

77

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56766743
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управління Національної поліції у Львівській області № А-121/зі/16/02-16 від 29
серпня 2016 року, Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області продовжувалося розслідування кримінального провадження № 12015140090003669.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
1
Стаття 158
3
Стаття 158-1
1 1
Розпочато
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Закрито

Скеровано до суду

Миколаївська область
Миколаївська область характеризується відносно невеликою кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157-160 КК у період з 2014 по 2016 роки. Так,
розпочато 18 проваджень:
•

3 на позачергових виборах Президента України (закрито);

•

7 на позачергових виборах народних депутатів (5 закрито, 2 триває);

•

5 на чергових місцевих виборах 2015 року (4 провадження закрито, 1 триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області від 26 серпня 2016 року № А-39/зі/24-2016, наданої на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час
проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 214 заяв та повідомлень про
правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення та інші події. Щодо 25 подій відомості внесені
до ЄРДР, по 1 матеріалу складено протокол про адміністративне правопорушення, 188 розглянуто згідно із Законом України “Про звернення громадян”.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
5

Відповідно до інформації Прокуратури Миколаївської області від 30 серпня
2016 року № 19-705вих-17 органами прокуратури та поліції області проводилися
досудові розслідування 5 кримінальних проваджень.
2 провадження за статтею 157 КК України:
•

кримінальне провадження № 12015150240000608 розпочато Квазанків-
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ським відділенням Новобузького відділу Головного управління Національної поліції у Миколаївській області 28 жовтня 2015 року, об’єднано з кримінальним провадженням № 12015150240000610, присвоєно загальний номер
№ 12015150240000608, направлено для розслідування до Прокуратури
Миколаївської області;
•

кримінальне провадження за частиною 1 статті 157 КК України.

2 провадження за статтею 158 КК України:
•

кримінальне провадження № 12015150250000383 розпочато Кривоозерським відділом Головного управління Національної поліції у Миколаївській
області 28 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ч. 2 статті 158 КК України, 2 грудня 2015 року у вказаному
провадженні прийнято рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 статті 284
КК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження за ч. 1 статті 158 КК України.

1 кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 160 КК України.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
2
Стаття 158
2
Стаття 160
1
Розпочато
88

Закрито

Досудове розслідування одного з вказаних кримінальних проваджень проводилося слідчими органами прокуратури області, у 4 провадженнях слідство здійснювалося слідчими підрозділами Національної поліції.
У Миколаївській області на поточний момент з 5 розпочатих кримінальних проваджень жодне не завершилося переданням до суду. Всі провадження закрито
з підстав, передбачених частинами 1, 2 статті 284 КК України (відсутність події
кримінального правопорушення, відсутність складу кримінального правопорушення).
Окрім того, у період виборчої кампанії на чергових місцевих виборах 2015 року
в Миколаївській області зареєстровано 20 злочинів за статтями 296, 194, 129, 125,
366, 357, 358 КК України, пов’язаних із виборчим процесом.

Одеська область
Одеська область є однією з найбільших серед областей України за кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 – 160 КК у період з 2014 по 2016 роки.
Так, розпочато 73 провадження:
•

4 на позачергових виборах Президента 2014 року (2 закрито, 2 триває);

•

28 на позачергових виборах народних депутатів (26 закрито, 1 передано до
суду, 1 триває);

•

40 на чергових місцевих виборах 2015 року (24 закрито, 14 передано до
суду, 2 триває);

•

1 на проміжних виборах 2016 року (триває).

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
24

14

2

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ
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Відповідно до інформації Прокуратури Одеської області від 30 серпня 2016 року
№ 19-2791вих16 розслідування у Одеській області здійснювалося за наступними
провадженнями:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12015160240003044, розпочато Білгород-Дністровським ВП від 25.10.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160160001334, розпочато Чорноморським ВП від 20.01.2016;

•

кримінальне провадження № 12015160320000603, розпочато Кодимським
ВП від 30.09.2015, провадження закрито 29.10.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160470006559, розпочато Малиновським ВП від 20.10.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160500001483, розпочато Малиновським ВП від 23.02.2015;

•

кримінальне провадження №42015160000000708, розпочато Малиновським ВП від 15.10.2015, провадження закрито 30.12.2015 за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 42015160240000105, розпочато Білгород-Дністровським ВП від 09.11.2015;

•

кримінальне провадження № 42015160000000101, розпочато Біляївським ВП
від 18.02.2015, провадження закрито 07.09.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160470006694, розпочато Малиновським
ВП від 27.10.2015, провадження закрито 23.12.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160380002805, розпочато Овідіополь-
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ським ВП від 31.10.2015, провадження закрито 10.08.2016 за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення;
•

кримінальне провадження № 12015160480005589 (у вказане кримінальне
провадження об’єднано 6 кримінальних проваджень), розпочато Приморським ВП в м. Одесі від 27.10.2015.

За сукупністю статей 158 та 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня, підробка виборчої документації)
•

кримінальне провадження № 12015160420000576, розпочато Саратським
ВП і від 26.12.2015, направлено до суду 29.12.2015.

За статтею 159-1 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації)
•

кримінальне провадження № 12015160160001334, розпочато Чорноморським ВП від 20.01.2015.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•

кримінальне провадження № 12015160240003415, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 07.12.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до
суду 28.12.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003573, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 21.12.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до
суду 28.12.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003585, розпочато Блігород-Дністровським ВП за ч. 1 статті 160 КК України від 22.12.2015, направлено до
суду 29.12.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003235, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 20.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003281, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 24.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003294, розпочато Блігород-Дні-
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стровським ВП від 25.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;
•

кримінальне провадження № 12015160240003295, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 25.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240002956, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 14.10.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240002963, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 15.10.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240002965, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 15.10.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003208, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 17.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240003209, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 17.11.2015 за ч. 1 статті 160 КК України, направлено до суду
30.11.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240002941, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 13.10.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160240002814, розпочато Блігород-Дністровським ВП від 29.09.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160470006501, розпочато Малиновським
ВП в м. Одеса від 17.10.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160500009084, розпочато Приморським
ВП в м. Одеса від 07.10.2015;

•

кримінальне провадження № 12015160210000679, розпочато Ананьївським
ВП від 24.10.2015, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
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•

кримінальне провадження № 12015160230001016, розпочато Балтським ВП
від 22.10.2015, провадження закрито 30.10.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160320000647, розпочато Кодимським
ВП, провадження закрито 17.05.2016 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160350000498, розпочато Красноокнянським ВП від 25.10.2015, провадження закрито 04.12.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160370000298, розпочато Миколаївським
ВП від 22.10.2015, провадження закрито 30.06.2016 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160380002742, розпочато Овідіопольським ВП від 24.10.2015, провадження закрито 10.08.2016 за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160380002757, розпочато Овідіопольським ВП від 26.10.2015, провадження закрито 08.08.2016 за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160400000596, розпочато Ренійським ВП
від 25.10.2015, провадження закрито 30.11.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160490006267, розпочато Суворовським
ВП в м. Одеса від 25.10.2015, провадження закрито 29.10.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015160460000631, розпочато Ширяївським
ВП від 15.10.2015, провадження закрито 20.10.2015 за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
6
Стаття 158
11
Стаття 158-1
1
Стаття 159-1
1
Стаття 160
26
Розпочато

12

Скеровано до суду

Розпочатих у Одеській області кримінальних проваджень з обвинувальними
актами до суду скеровано 14, на даний час ухвалено 12 вироків за ч. 1 статті 160
КК України – підкуп виборців (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
виборцем неправомірної вигоди за голосування), 1 вирок сукупністю ч. 4 статті
158 та ч. 2 статті 158-1 КК України – незаконне надання членом виборчої комісії
виборчого бюлетеня та фальсифікація виборчих документів.
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Підкуп виборців (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем неправомірної вигоди за голосування)
У кримінальних провадженнях у справах № 495/9629/15-к 78 , № 495/8728/15к 79 , № 495/9628/15-к80 та № 495/8726/15-к81 судом встановлено, що
до обвинувачених (два подружжя, зареєстровані за однією адресою
проживання) звернувся їхній знайомий (особа, встановлена слідством) та
запропонував проголосувати на виборах до місцевих і селищних рад за
окремого кандидата в депутати до Приморської селищної ради. За це він
пообіцяв обвинуваченим винагороду в розмірі 300 гривень. Виборців не
попереджено про те, що їх місце реєстрації буде змінено. Обвинувачені,
достовірно розуміючи, що їх голос може вплинути на результати виборів,
погодилися на пропозицію та передали свої паспорти. У середині жовтня
2015 року обвинувачений у справі № 495/8726/15-к82 отримав по 50 гривень
для нього та його дружини, а також для іншого подружжя. Загальна сума
неправомірної винагороди склала 200 гривень.
У кримінальних провадженнях у справах № 495/8727/15-к83 та №
495/9634/15-к84 судом встановлено, що до обвинувачених звернулась
знайома (особа, встановлена слідством) та запропонувала останнім
за винагороду в розмірі 250 гривень змінити місце реєстрації свого
проживання та зареєструвати його за іншою адресою з метою подальшого
голосування за кандидата в депутати 25 жовтня 2015 року на виборах до
селищної ради. Ім’я та прізвище кандидата повинні були повідомити лише в
день виборів. Знайома пообіцяла обвинуваченим, що після зміни реєстрації
місця проживання та голосування за необхідного кандидата вона сплатить їм
ще 100 гривень, таким чином, загальна сума обіцяної винагороди становила
350 гривень. Погодившись на пропозицію, обвинувачені передали свої
паспорти громадян України для зміни місця своєї реєстрації. У середині
жовтня 2015 року встановлена слідством особа віддала обвинуваченим
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їхні паспорти громадян України, але обіцяну винагороду обвинувачені не
отримали.
У кримінальних провадженнях у справах № 495/8010/15-к85 та №
495/8009/15-к86 судом встановлено, що до обвинувачених звернувся
кандидат у депутати по виборчому округу № 4 з виборів до Затоківської
селищної ради Білгород-Дністровського району та запропонував їм за
винагороду в розмірі 500 грн змінити місце реєстрації свого проживання
та зареєструвати їх за іншою адресою, з метою подальшого голосування за
нього на виборах до вказаної селищної ради. Крім того, кандидат пообіцяв
обвинуваченим, що після зміни реєстрації місця свого проживання та
голосування за його кандидатуру на виборах він сплатить їм ще 500
грн, таким чином, загальна сума обіцяної винагороди склала 1 000 грн.
Обвинувачені, достовірно розуміючи, що їх голос може вплинути на
результати виборів, погодилися на пропозицію кандидата та передали
йому свої паспорти громадян України для зміни реєстрації їх проживання.
Після завершення процедури зміни реєстрації місця проживання, якою
займався кандидат, наприкінці вересня 2015 року обвинувачені отримали
від кандидата неправомірну винагороду в розмірі 500 грн.
У кримінальному провадженні у справі № 495/8013/15-к судом встановлено,
що у серпні – вересні 2015 року до обвинуваченої звернулась її донька та
кандидат в депутати по виборчому округу № 4 з виборів до Затоківської
селищної ради, який запропонував обвинуваченій за винагороду у розмірі
500 гривень змінити місце реєстрації свого проживання та зареєструвати
його за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт
Затока, вул. Приморська, 63а/3, з метою подальшого голосування за його
кандидатуру на виборах. Окрім того, кандидат пообіцяв обвинуваченій,
що після зміни реєстрації місця свого проживання та голосування за його
кандидатуру на виборах він сплатить їй ще 500 гривень. Тобто загальна сума
обіцяної винагороди складала 1 000 гривень. Обвинувачена погодилась на
ці умови та передала кандидату свій паспорт громадянина України для зміни місця реєстрації свого проживання. Після завершення процедури зміни реєстрації місця проживання, якою займався безпосередньо кандидат,
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наприкінці вересня 2015 року він передав через дочку обвинуваченої 500
гривень для обвинуваченої, які вона отримала 87.
У кримінальному провадженні у справах № 495/8730/15-к та № 495/8729/15к судом встановлено, що до обвинуваченої88 та обвинуваченого 89 звернувся
встановлений слідством чоловік та запропонував віддати свій голос на
виборах до селищної ради за окремого кандидата в депутати з виборів
до Затоківської селищної ради, але за якого саме – чоловік не повідомив,
сказавши лише, що присутність обвинуваченої на виборах не обов’язкова.
За це він пообіцяв обвинуваченій та обвинуваченому винагороду в розмірі
700 гривень. Про те, що обвинувачену та обвинуваченого перереєструють із
попереднього місця проживання на інше, їм не повідомлено. Обвинувачена
та обвинувачений погодились на пропозицію, після чого передали свої
паспорти громадян України встановленому слідством чоловікові для
подальшого голосування за необхідного кандидата. Лише за втручання
правоохоронних органів злочинний умисел не було доведено до кінця.
У кримінальному провадженні у справі № 495/8731/15-к судом встановлено,
що обвинувачений прийшов до знайомої жительки села Бритівка, яка під час
розмови запропонувала отримати грошові кошти за те, що він надасть свій
паспорт громадянина України для перереєстрації місця проживання та в
подальшому проголосує під час проведення місцевих виборів за кандидата,
прізвище якого обвинуваченому буде повідомлено пізніше. За те, що
обвинувачений змінить місце реєстрації, він отримає винагороду в розмірі
100 гривень, а після голосування отримає ще 200 гривень, тобто загальна
сума неправомірної вигоди складе 300 гривень. Обвинувачений погодився
на пропозицію та передав свій паспорт громадянина України для зміни місця
реєстрації свого проживання. Знайома пояснила обвинуваченому, що йому
буде необхідно в день виборів приїхати до селищної ради смт Сергіївка, м.
Білгород-Дністровський Одеської області, де йому повідомлять, за якого
кандидата буде потрібно проголосувати 90 .
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Незаконне надання членом виборчої комісії виборчого бюлетеня та фальсифікація виборчих документів
У провадженні у справі № 513/1507/15-к, що розглядалася Саратським районним судом Одеської області, встановлено, що обвинувачена, маючи як
член дільничної виборчої комісії доступ до списків виборців та виборчих
бюлетенів, достовірно знаючи, що її чоловік, включений до списку виборців, не бажає брати участь у голосуванні, тим самим не скористається своїм виборчим правом, взяла з числа раніше отриманих нею як членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів і підписалася замість нього в
контрольних талонах виборчих бюлетенів та списку виборців. Після цього
обвинувачена вкинула бюлетені до виборчої скриньки, яка знаходилась у
приміщенні виборчої дільниці, тим самим особисто проголосувала замість
свого чоловіка, використавши підроблені виборчі документи 91 .

Полтавська область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Полтавській області від 26 серпня 2016 року № 24/39-зі, наданої на інформаційний
запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 276 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих
виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення та інші події.
За інформацією у відповідях на інформаційні запити Громадянської мережі
ОПОРА Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 26
серпня 2016 року № 24/39-зі зареєстровано досудових розслідувань за статтями
157 – 160 КК України – 13, за інформацією Прокуратури Полтавської області від
25 липня 2016 року № 19-87вих16 кількість розслідувань – 10. За Інформація Головного управління Національної поліції України станом на 21.10.2016 року – 11.
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Полтавській області від 26 серпня 2016 року № 24/39-зі розслідування у Полтавській
області здійснювалося за наступними провадженнями:
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За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12016170140000369 розпочато Глобинським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015170090003809 розпочато Кременчуцьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1
статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015170090004290 розпочато Кременчуцьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1
статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12016170240000097 розпочато Лубенським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження триває;

•

кримінальне провадження № 12015170000000787 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 4 статті 157 КК України, провадження триває;

•

кримінальне провадження № 120151703000001611 (об’єднане) розпочато
Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в
Полтавській області за ч. 1 статті 157 КК України, провадження триває.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 120170260001298 розпочато Миргородським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення.
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За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня):
•

кримінальне провадження № 12015170030001172 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження направлено до суду;

•

кримінальне провадження № 12015170040003002 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 2 ст. 15, ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження закрито за п. 2
ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015170040003183 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність у діянні складу кримінального
правопорушення.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•

кримінальне провадження № 12015170010000351 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015170010000352 розпочато Полтавським
відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській
області за ч. 2 статті 160 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті
284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
9

1

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
6
Стаття 158
1
Стаття 158-1
3

1

Стаття 160
2
Розпочато

Скеровано до суду

Слідчим відділенням поліції №2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області
оголошено про підозру 1 особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 статті 1581 КК України.
За наслідками розслідування обвинувальний акт у вказаному кримінальному
провадженні 26 листопада 2015 року скеровано до Ленінського районного суду
м. Полтави, 2 грудня 2015 року в провадженні ухвалено обвинувальний вирок 92
за ч. 1 статті 158-1 КК України – приховування виборчого бюлетеня
Ленінським районним судом м. Полтави у кримінальному провадженні
у справі № 553/4207/15-к встановлено, що 25 жовтня 2015 року близько
92

Інформація з відповіді Прокуратури Полтавської області від 25.05.2016 №19-87вих/16 на запит Громадянської мережі ОПОРА.
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16 годин 00 хв. обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп’яніння,
отримав під підпис у членів ДВК чотири бюлетені з місцевих виборів, один
бюлетень вкинув до скриньки, а три інші згорнув та сховав їх під верхнім
одягом, й намагався винести з приміщення виборчої дільниці. Таким чином,
судом встановлено, що обвинувачений вчинив умисні дії, які виразилися в
приховуванні виборчого бюлетеня 93 .

Рівненська область
До правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році
надійшло 138 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані
з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та
інші події. З них 129 розглянуто у порядку, передбаченому Законом України “Про
звернення громадян” . З вказаної кількості заяв та повідомлень, за результатами
їх розгляду протоколи про адміністративні правопорушення не складалися та до
суду не направлялися. До ЄРДР внесено 10 кримінальних проваджень.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
6

93

4

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54821071
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З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
3
Стаття 158
1
Стаття 158-1
1

3

Стаття 160
1 1
Розпочато

Закрито

Скеровано до суду

Серед 10 розпочатих кримінальних проваджень (9 розпочато та розслідування
проводилося органами Національної поліції, 1 – органами Служби безпеки України):
•

кримінальне провадження № 12015180010006423 від 25 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 158-1 КК України, слідство здійснювалося Рівненським відділом
поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області,
обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду 28 березня
2016 року;

•

кримінальне провадження № 12015180200001044 від 25 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 158-1 КК України, слідство здійснювалося Сарненський відділом
поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області,
обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду 21 січня
2016 року;

103

•

кримінальне провадження № 12015180200001046 від 25 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 158-1 КК України, слідство здійснювалося Сарненським відділом
поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області,
обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду 19 січня
2016 року;

•

кримінальне провадження № 22015180000000077 від 22 жовтня 2015 року
за ч. 4 статті 160 КК України, слідство здійснювалося СВ УСБУ в Рівненській
області, обвинувальний акт скеровано до суду 10 лютого 2016 року;

•

кримінальне провадження № 12015180140000397 від 30 листопада 2015
року за ч. 1 статті 157 КК України, слідство здійснювалося Корецьким відділенням Костопільського відділу поліції Головного управління Національної
поліції у Рівненській області, закрито 29 грудня 2015 року на підставі п. 2 ч. 1
ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 42015180140000017 від 10 грудня 2015 року за
ч. 1 статті 157 КК України, слідство здійснювалося Корецьким відділенням
Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції
у Рівненській області, закрито 26 липня 2016 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284
КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015180160000586 від 29 жовтня 2015 року за
ч. 2 статті 158 КК України, слідство здійснювалося Малиновським відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції
у Рівненській області, закрито 18 листопада 2015 року на підставі п. 2 ч. 1 ст.
284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 22016180000000010 від 12 січня 2016 року за
ч. 2 статті 160 КК України, слідство здійснювалося Острозьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області, закрито 22 червня 2016 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з
відсутністю складу правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015180200001045 від 25 жовтня 2015 року за
ч. 1 статті 158-1 КК України, слідство здійснювалося Сарненським відділом
поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області, закрито 29 грудня 2015 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з
відсутністю складу правопорушення;
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•

кримінальне провадження № 12015180010005998 від 8 жовтня 2015 року за
ч. 3 статті 157 КК України, слідство здійснювалося Рівненським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Упродовж 2015 – 2016 років органи прокуратури області з клопотаннями про
звільнення від кримінальної відповідальності осіб за вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених ст. ст. 157, 158, 158-1, 158-2, 159, 159-1, 160 КК України, до суду не зверталися.
У 4 провадженнях, переданих до суду з обвинувальним актом, на даний час
у справах ухвалено вироки: 3 за частиною 1 статті 158-1 КК України – приховування виборчих бюлетенів, 1 за ч. 4 статті 160 КК України – підкуп виборців
(обіцянка неправомірної вигоди, вчинена кандидатом у депутати). З них 1 – в
Острозькому районному суді, 1 – в Рівненському міському суді, 2 – в Сарненському районному суді.
Приховування виборчих бюлетенів
У кримінальному провадженні у справі № 569/3851/16-к, що розглядалася
Рівненським міським судом, встановлено, що виборець, отримавши виборчі
бюлетені, сховав їх у кишенях верхнього одягу та, вийшовши із кабіни для
таємного голосування, попрямував на вихід з приміщення дільниці. Але громадянин був вчасно зупинений членами дільничної виборчої комісії разом з
трьома прихованими виборчими бюлетенями 94 .
Аналогічні справи № 572/425/16-к та № 572/195/16-к розглядалися Сарненським районним судом Рівненської області. У справі № 572/195/16-к обвинувачений сховав та виніс у кишені куртки 4 виборчі бюлетені 95 . У справі
№ 572/425/16-к судом встановлено, що обвинувачений отримав від членів
виборчої дільничної комісії чотири виборчих бюлетені, викрав два з них та
виніс за межі приміщення виборчої дільниці. Через 20 хвилин, зробивши
відмітки у викрадених виборчих бюлетенях, повернувся до виборчої дільниці та намагався вкинути викрадені ним раніше бюлетені, однак був затриманий головою дільничної виборчої комісії. Допитаний визнав повністю
вину та дав показання про те, що викрав два бюлетені з метою порадитись
з батьком, натомість через деякий час зробив відмітки у бюлетенях, пере-
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буваючи за місцем проживання. Після цього обвинувачений знову прийшов
на виборчу дільницю і намагався вкинути два приховані виборчих бюлетені,
але був помічений членами комісії. У провадженні проводилася амбулаторна судово-психіатрична експертиза, за висновком якої обвинувачений діяв
у стані обмеженої осудності та потребує застосування примусових заходів
медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку 96 .
Підкуп виборців (обіцянка неправомірної вигоди, вчинена кандидатом у депутати)
У кримінальному провадженні у справі № 567/123/16-к, що розглядалася
Острозьким районним судом Рівненської області, обвинуваченого визнано
винним у підкупі виборців кандидатом у депутати (за частиною 4 статті 160
КК України). Судом встановлено, що обвинувачений 20 жовтня 2015 року,
будучи кандидатом в депутати на чергових місцевих виборах до Острозької
міської ради від партії “Конкретних справ”, звернувся до студента Національного університету “Острозька академія” з пропозицією надати по 50
грн кожному виборцю, який на чергових місцевих виборах проголосує
за нього як кандидата. 22 жовтня 2015 року, обвинувачений зустрівся зі
студентом, де він підтвердив свою пропозицію та додатково пообіцяв
пригостити цих виборців на суму 500 грн. На наступний день знову зустрівся
зі студентом та надав йому вказівки щодо порядку здійснення незаконного
голосування. Виборці, що голосуватимуть за обвинуваченого, повинні
були кидати бюлетені до шостої скриньки, а “людина” обвинуваченого, що
перебуватиме на виборах, мала вести підрахунок цих виборців та ставити
відповідні відмітки у наданому студентом списку виборців. Обвинувачений
надав студенту частину обіцяних грошових коштів у сумі 500 грн для
забезпечення “частування” осіб, що проголосують за нього. Передбачалося,
що кількість виборців, залучених до незаконних дій, складатиме 23 особи.
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Крім цього, обвинувачений надав студенту вказівку забезпечити за обіцяну
суму грошей голосування не лише за нього, а й за кандидата на посаду
міського голови Острога на цих виборах (особа встановлена слідством).
За останні дії обвинувачений обіцяв додатково забезпечити виборців
“частуванням” на суму 300 – 400 гривень. На суді кандидатом були дані
свідчення, відповідно до яких характер злочину йому не був зрозумілий 97.

97

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56229553

107

Сумська область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Сумській
області від 29 серпня 2016 року № 27/А-6зі, наданої на інформаційний запит
Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення
місцевих виборів в період часу з 05 вересня до 31 грудня 2015 року зареєстровано 14 повідомлень про вчинення діянь, що мають ознаки злочинів, передбачених
статтями 157 – 160 КК України. Складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення, розглянуто 8 звернень громадян у порядку, передбаченому Законом
України “Про звернення громадян”, які пов’язані з черговими місцевими виборами 2015 року в Сумській області.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
6

2

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

За інформацією Прокуратури Сумської області від 29 серпня 2016 року № 19173вих16 та Головного управління Національної поліції в Сумській області від 29
серпня 2016 року № 27/А-6зі в ЄРДР зареєстровано 9 досудових розслідувань за
статтями 157 – 160 КК України:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 120152000700001079 розпочато 2 жовтня 2015
року СВ Глухівським ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за статтею 157 КК України, провадження закрито 18 листопада
2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу
кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015200290000249 розпочато 2 жовтня 2015
року СВ Ямпільським ВП Шосткинського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за статтею 157 КК України, провадження
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закрито 29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення).
За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12015200440007005 розпочато 25 грудня 2015
року СВ Сумським ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за ч. 3 статтею 158 КК України, провадження закрито;

•

кримінальне провадження № 12015200440005877 розпочато 26 жовтня
2015 року СВ Сумським ВП Головного управління Національної поліції в
Сумській області за статтею 158 КК України, провадження закрито 19 серпня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність
складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015200130000678 розпочато 11 листопада
2015 року СВ Білопольським ВП Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за статтею 158 КК України, провадження
закрито 28 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення.

За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження № 12015200070001143 розпочато 25 жовтня 2015
року СВ Глухівським ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за ч. 2 ст. 15, ч. 1 статтею 158-1 КК України, провадження триває;

•

кримінальне провадження № 12015200230000438 розпочато 25 жовтня
2015 року СВ Путивльським СВ Глухівського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за частиною 1 статті 158-1 КК України,
провадження скеровано з обвинувальним актом до Путивльського районного суду Сумської області, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015200290000242 розпочато 26 жовтня
2015 року СВ Ямпільським СВ Шосткинського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області за частиною 2 статті 158-1 КК України,
провадження скеровано з обвинувальним актом до Ямпільського районного суду Сумської області, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 1201520010000344 розпочато 26 жовтня 2015
року СВ Роменського ВП Головного управління Національної поліції в Сум-
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ській області за частиною 2 статті 158-1 КК України, провадження закрито 31
грудня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність
складу кримінального правопорушення.
З 9 кримінальних проваджень, розпочатих у Сумській області, 2 завершилися
направленням обвинувального акта до суду: 1 за ч. 1 статті 158-1 КК України –
незаконне отримання виборцем виборчого бюлетеня, 1 за ч. 2 статті 158-1 КК
України – незаконне надання члену виборчої комісії виборчого бюлетеня.
Незаконне отримання виборцем виборчого бюлетеня
У кримінальному провадженні у справі № 584/1217/15-к, що розглядалося
Путивльським районним судом Сумської області, встановлено, що обвинувачена отримала два екземпляри бюлетенів та проголосувала за себе і за
свого чоловіка 98 .
Незаконне надання члену виборчої комісії виборчого бюлетеня
У кримінальному провадженні у справі № 590/42/16-к, що розглядалася
Ямпільським районним судом Сумської області, встановлено, що член ДВК
незаконно отримала 4 бюлетені для голосування за свого брата, заповнила
їх від його імені та вкинула за допомогою іншої особи до скриньки для голосування 99.

98

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53726855

99

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55403152
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Тернопільська область
У Тернопільській області у період з 2014 по 2016 роки зареєстровано 27 кримінальних проваджень за статтями 157-160 КК:
•

4 на позачергових виборах Президента України (закрито);

•

6 на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року (4 закрито, 2 направлено до суду);

•

17 на чергових місцевих виборах 2015 року (7 передано до суду, 10 закрито).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області від 29 серпня 2016 року № А-9зі/9/04/1-2016 на інформаційний
запит Громадянської мережі ОПОРА до правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 76 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих
виборах 2015 року, зареєстровані у журналах Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події відділів та відділень поліції
ГУНП в Тернопільській області.
Із них 41 повідомлення розглянуто відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, 7 фактів передано для прийняття рішення в інші ОВС, за одним
складено протокол про адміністративне правопорушення (ст. 121-14 КУпАП –
Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами
або розміщення їх у заборонених законом місцях).

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
10

112

7

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Відповідно до інформації Прокуратури Тернопільської області від 31 серпня
2016 року № 19-2034вих16 та Головного управління Національної поліції у Тернопільській області від 29 серпня 2016 року № А-9зі/9/04/1-2016 розслідування у
Тернопільській області здійснювалося за наступними провадженнями:
За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12015210010002999 розпочато 20 жовтня 2015
року Тернопільським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження
закрито 21 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210000000456 розпочато 20 жовтня
2015 року Зборівським відділенням Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 1 статті
158 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210040000306 розпочато 5 листопада
2015 року Бережанським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито 30 листопада 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210080000346 розпочато 24 грудня
2015 року Заліщицького відділення Чортківського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 3 статті 158
КК України, провадження закрито 12 лютого 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.

За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження № 12015210040000302 розпочато 6 грудня 2015
року Бережанським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158-1 КК України, 14 грудня направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210040000338 розпочато 26 жовтня
2015 року Бережанським відділом поліції Головного управління Національ-
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ної поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158-1 КК України, 11 грудня
2015 року направлено до суду з угодою про визнання винуватості, ухвалено
вирок;
•

кримінальне провадження № 12015210040000011 розпочато 1 січня 2016
року Бережанським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158-1 КК України, 30 березня
2016 року направлено до суду з угодою про визнання винуватості, ухвалено
вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210150000316 розпочато 29 жовтня 2015
року Підволочиським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158-1 КК України, 25 квітня 2016
року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210080000549 розпочато 29 жовтня
2015 року Тернопільським районним відділенням Тернопільського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області
за ч. 1 статті 158-1 КК України, 25 грудня 2016 року об’єднане з провадженням №12015210180000665, 26 грудня 2015 року направлено до суду з обвинувальним актом, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210040000080 розпочато 2 квітня 2016
року Бережанським відділом поліції Головного управління Національної
поліції в Тернопільської області за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження
закрито 29 червня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210080000545 розпочато 28 жовтня
2015 року Тернопільським районним відділенням Тернопільського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області
за ч. 1 статті 158-1 КК України, провадження закрито 29 квітня 2016 року за
п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210180000666 з за ч. 1 статті 158-1 КК
України 25 грудня 2015 року виділене Тернопільським районним відділення
Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції
в Тернопільської області з провадження № 12015210080000549, за тим же
фактом, який розслідувався у провадженні № 12015210180000665, у подаль-
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шому провадження закрито 18 квітня 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;
•

кримінальне провадження № 12016210180000276 розпочато 12 травня 2016
року Тернопільським районним відділення Тернопільського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за ч.
1 статті 158-1 КК України, провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.

За статтею 158-2 КК України (незаконне знищення виборчої документації або
документів референдуму)
•

кримінальне провадження № 12015210060000430 розпочато 25 жовтня 2015
року Бучацьким відділенням поліції Теребовлянського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 1 статті 158-2 КК
України, 10 грудня 2015 року направлено до суду з угодою про визнання винуватості, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210060000431 розпочато 25 жовтня 2015
року Бучацьким відділенням поліції Теребовлянського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 1 статті 158-2 КК
України, 11 грудня 2015 року направлено до суду з угодою про визнання винуватості, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015210010003055 розпочато 26 жовтня 2015
року Тернопільським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 2 статті 158-2 КК України, провадження закрито
29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність
складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210100000295 розпочато 25 жовтня 2015
року Зборівським відділенням Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за ч. 1 статті 158-2 КК України, провадження закрито 24 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України,
встановлено відсутність складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015210040000301 розпочато 25 жовтня 2015
року Бережанським відділом поліції Головного управління Національної поліції
в Тернопільської області за ч. 1 статті 158-2 КК України, провадження закрито
29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність
складу кримінального правопорушення.
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З 17 кримінальних проваджень, розпочатих у Тернопільській області, 7 завершилося скеруванням до суду обвинувальних актів: 1 за ч. 1 статті 158-1 КК України – незаконне отримання виборцем виборчого бюлетеня; 4 за ч. 2 статті 158-1
КК України – незаконне надання виборчого бюлетеня членом виборчої комісії;
2 за ч. 1 статті 152-2 КК України – незаконне знищення виборчого бюлетеня.
Незаконне отримання виборцем виборчого бюлетеня
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/593/35/2016, що розглядалася Бережанським районним судом Тернопільської області, встановлено,
що обвинувачений отримав виборчі бюлетені за себе особисто, після чого
у нього виник злочинний умисел на отримання бюлетенів також для голосування за свого сина. Член ДВК погодилася на пропозицію виборця і видала йому виборчі бюлетені, призначені для іншого виборця. У судовому
засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним в скоєнні інкримінованого йому злочину, і пояснив, що дійсно мав намір проголосувати як за
себе особисто, так і за свого сина. Обвинувачений зазначив про своєї щире
каяття і просив при визначенні міри покарання врахувати, що він пенсіонер
із незначною пенсією 100 .
Незаконне знищення виборчого бюлетеня
У кримінальних провадженнях у справах № 595/2428/15-к та № 595/2431/15к, що розглядалися Бучацьким районним судом Тернопільської області,
двох виборців було визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 158-2 КК України. Перший обвинувачений, перебуваючи у кабінці для
голосування та не реалізуючи своє право вибору, умисно розірвав виборчі бюлетені. Після вчинення цих дій виборець виніс з кабіни для таємного
голосування порвані бюлетені та кинув їх у скриньку 101 . Другий обвинувачений, перебуваючи біля столу видачі бюлетенів, не поставивши відмітку в
бюлетені, умисно розірвав виборчий бюлетень, після чого кинув розірваний
бюлетень на підлогу та покинув приміщення виборчої дільниці102 .

Незаконне надання виборчого бюлетеня членом виборчої комісії

100

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56628808

101

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54875586

102

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54749066
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У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/593/130/2015, що
розглядалася Бережанським районним судом Тернопільської області,
встановлено, що обвинувачена, будучи членом дільничної виборчої комісії
та виконуючи обов’язки щодо видачі бюлетенів виборцям, надала виборцю
бюлетені замість його сина 103 .
У аналогічному кримінальному провадженні у справі № 604/387/16-к, що
розглядалася Підволочиським районним судом Тернопільської області,
судом встановлено, що обвинувачена, член виборчої комісії, умисно надала
виборчі бюлетені матері замість її сина, зробивши відповідні записи в
контрольних талонах виборчих бюлетенів 104 .
У кримінальному провадженні у справі № 1-кп/593/66/2016, що розглядалася
Бережанським районним судом Тернопільської області, встановлено, що
обвинувачений був відповідальний за видачу виборчих бюлетенів за місцем
перебування виборців, які не здатні пересуватися самостійно (голосування
“на дому”). Близько 13:00 члени ДВК прибули за місцем реєстрації виборця, яка за вказаною адресою була відсутня, тому, щоб не чекати її прибуття,
обвинувачений умисно видав виборчі бюлетені, які були призначені для
голосування виборцем, включеним до витягу зі списку виборців, невстановленій особі, яка не мала не це права. Заповнені невстановленою особою
виборчі бюлетені були вкинуті до виборчої скриньки 105 .
У кримінальному провадженні у справі № 607/19608/15-к, що розглядалася
Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області, обвинувачена, виконуючи повноваження члена ДВК, видала 4 бюлетені громадянці, яка
не була включена до уточненого списку виборців. На судовому засіданні
обвинувачена пояснила, що бюлетені вона видала, оскільки мати виборця,
включеного до списку виборців, надала “генеральне доручення” від своєї
доньки 106 .

103

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54628851

104

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58229627

105

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57949777

106

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55721912
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 158
4
Стаття 158-1
4

5

Стаття 158-2
3

2

Розпочато

Закрито

Скеровано до суду

Харківська область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Харківській області від 29 серпня 2016 року № 21185/119-24/03-2016, наданій на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під
час проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 311 заяв та повідомлень
про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових
місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Щодо 2 подій за результатами розгляду матеріалів складено протоколи про адміністративні правопорушення та скеровано до суду для притягнення осіб до
адміністративної відповідальності.
У порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”, розглянуто 243 звернення.
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За інформацією у відповідях на інформаційні запити Громадянської мережі
ОПОРА Головного управління Національної поліції в Харківській області від 10
серпня 2016 року № 19834/119-24/03-2016 кількість зареєстрованих проваджень
– 25. За інформацією Головного управління Національної поліції України станом
на 21.10.2016 – 27.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
26

1

ТРИВАЄ

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції в Харківській області від 10 серпня 2016 року № 19834/119-24/03-2016 розслідування у
Харківській області здійснювалося:
•

за статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
розпочато 8 проваджень (закрито 7);

•

за статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів) розпочато
3 (закрито 2);

•

за статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня) розпочато 1 (закрито);

•

за статтею 158-2 КК України (незаконне знищення виборчої документації)
розпочато 1 (закрито);

•

за статтею 160 КК України (підкуп виборців): розпочато 12 (закрито).

Зазначені досудові розслідування здійснювалися:
•

Слідчим відділом Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області (6
проваджень);

•

Слідчим відділом Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області
(4 провадження);

•

Слідчим відділом Дзержинського відділу поліції ГУНП в Харківській області (3 провадження);
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•

У Харківській області на даний час жодне не завершилося переданням обвинувального акта до суду;

•

Слідчим відділом Благодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області (2 провадження);

•

Слідчим відділом Чугуївського відділу поліції ГУНП в Харківській області
(2 провадження);

•

Слідчим відділом Борівського відділу поліції ГУНП в Харківській області (1
провадження);

•

Слідчим відділом Нововодолазького відділу поліції ГУНП в Харківській області (1 провадження);

•

Слідчим відділом Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області (1
провадження);

•

Слідчим відділом Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області
(1 провадження);

•

Слідчим відділом Фрунзенського відділу поліції ГУНП в Харківській області (1 провадження);

•

Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області
(1 провадження);

•

Слідчим відділом Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області в кримінальному провадженні № 120152200060000295;

•

Слідчим відділом Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області в кримінальному провадженні № 12015220010000463.

У Харківській області на даний час жодне не завершилося переданням обвинувального акта до суду.
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
8
Стаття 158
2

1

Стаття 158-1
1
Стаття 158-2
1
Стаття 160
12
Розпочато

Закрито

Триває
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Херсонська область
Херсонська область характеризується відносно невеликою серед областей
України кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 – 160 КК у період
з 2014 по 2016 роки. Так, розпочато 21 провадження:
•

4 на позачергових виборах Президента 2014 року (закрито);

•

7 на позачергових виборах народних депутатів (закрито);

•

9 на чергових місцевих виборах 2015 року (2 передано до суду; 7 проваджень закрито);

•

1 на проміжних виборах народних депутатів 2016 року (провадження триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Херсонській області від 29 серпня 2016 року № 8/А-17зі, наданої на інформаційний запит
Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення
місцевих виборів у 2015 році надійшло 239 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Щодо 11 подій відомості внесені до ЄРДР,
228 розглянуто згідно із Законом України “Про звернення громадян”. Протоколи
про адміністративні правопорушення за результатами порушень виборчого законодавства на місцевих виборах не складалися.
За інформацією Головного управління Національної поліції у Херсонській області від 29 серпня 2016 року № 8/А-17зі, зареєстровано 11 досудових розслідувань за статтями 157-160 КК України, у тому числі провадження внесені до ЄРДР
в 2016 році, за інформацією Головного управління Національної поліції України
станом на 21.10.2016 року – 9.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
7
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2

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Згідно з інформацією Головного управління Національної поліції у Херсонській
області розслідування в цьому регіоні здійснювалося за наступними провадженнями 107:
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12015230140002216, зареєстровано СВ Генічинського ВП ГУНП за ознаками складу кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України, за результатами досудового розслідування прийнято рішення про направлення вказаного кримінального провадження до суду для розгляду по суті, судове провадження триває;

•

кримінальне провадження № 12015230000000765, зареєстровано слідчим
управлінням ГУНП за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України, за результатами досудового розслідування провадження закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 42016231070000032, зареєстровано Новокаховською місцевою прокуратурою Херсонської області за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України, за
результатами досудового розслідування провадження закрито 9 серпня
2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 42015230090000033, зареєстровано Бориславського місцевою прокуратурою Херсонської області за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України,
досудове розслідування проводилося СВ Бориславського відділення поліції ВП ГУНП.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12015230030004271, зареєстровано СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського ВП ГУНП за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158 КК України.

107

Інформація з відповіді Слідчого управління ГУ НП в Херсонській області від 29.08.2016 №8/А-17зі на
запит Громадянської мережі ОПОРА.
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За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження № 12015230030003987, зареєстровано СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського ВП ГУНП за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК України, за
результатами досудового розслідування прийнято рішення про направлення
вказаного кримінального провадження до суду з угодою про визнання винуватості, ухвалено обвинувальний вирок.

За статтею 159 КК України (порушення таємниці голосування)
•

кримінальне провадження №12015230030006422, зареєстровано СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського ВП ГУНП за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 159 КК України, провадження приєднане до кримінального провадження № 1201523003000641,
за результатами досудового розслідування провадження за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 160 КК України (підкуп виборців)
•

кримінальне провадження № 12015230030004179, зареєстровано СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського ВП ГУНП за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 160 КК України, за результатами досудового розслідування провадження за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015230030006421, зареєстровано СВ Дніпровського відділення поліції Херсонського ВП ГУНП за ознаками складу
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 160 КК України, до
провадження приєднане кримінальним провадженням № 1201523003000642,
за результатами досудового розслідування провадження за п. 2 ч. 1 статті 284
КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12016230190000178, зареєстровано СВ Бориславського відділення поліції ВП ГУНП за ознаками складу кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, в порядку статті 216
КПК України за підслідністю направлене в Новокаховський ВП ГУНП для подальшого розслідування.
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
3

1

Стаття 158
1
Стаття 158-1
1
Стаття 159
1
Стаття 160
3
Розпочато

Закрито

Скеровано до суду

У Херсонській області з розпочатих кримінальних проваджень у 2 кримінальних провадженнях обвинувальні акти скеровано до суду. Судовий розгляд у
Генічеському районному суді Херсонської області за ч. 3 статті 157 КК України
(перешкоджання виборчому праву) триває.
У кримінальному провадженні у справі № 666/6074/15-к, що розглядалася Дніпровським районним судом м. Херсона, на даний час ухвалено вирок за ч. 1 статті 158-1 КК України (приховування виборчого бюлетеня).
Дніпровським районним судом м. Херсона встановлено, що обвинувачений
отримав від члена дільничної виборчої комісії шість виборчих бюлетенів.
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Після цього приховав виборчі бюлетені від членів виборчої комісії та
офіційних спостерігачів, згорнув, помістив у внутрішню кишеню одягнутої
на ньому куртки та попрямував на вихід з приміщення виборчої дільниці,
де був зупинений разом з шістьма прихованими виборчими бюлетенями 108 .

Хмельницька область
Хмельницька область є однією з найменших серед областей України за кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 – 160 КК у період з 2014 по 2016
роки. Так, розпочато 11 проваджень:
•

1 на позачергових виборах Президента України (закрито);

•

2 на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року (2 направлено до суду);

•

7 на чергових місцевих виборах 2015 року (2 направлено до суду, 5 закрито);

•

1 на проміжних виборах народних депутатів України 2016 року (провадження триває).

Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області від 30 серпня 2016 року № 6059/121/24-2016, наданої на інформаційний запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час
проведення місцевих виборів у 2015 році надійшло 152 заяви та повідомлення про
правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень
про кримінальні правопорушення та інші події. Щодо 7 подій відомості внесені до
ЄРДР, по 12 матеріалах складено протоколи про адміністративні правопорушення,
145 розглянуто згідно із Законом України “Про звернення громадян”.
З 7 розпочатих у Хмельницькій області кримінальних проваджень 2 завершилися
скеруванням до суду обвинувальних актів.

108

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53634641
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Кримінальні провадження, які завершилися направленням обвинувальних актів
до суду в Хмельницькій області:
•

кримінальне провадження № 12015240010006917 від 28 листопада 2015
року розпочато Хмельницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 2 ст. 158-1 КК України, направлено обвинувальний акт до суду, ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження № 12015240010006312 від 28 листопада 2015
року розпочато Хмельницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 2 ст. 158-1 КК України, направлено обвинувальний акт до суду, узвалено вирок;

•

у всіх провадженнях, переданих до суду з обвинувальними актами у Хмельницькій області, на даний час ухвалено вироки 109.

Обидва кримінальні провадження стосуються однієї події на виборчій дільниці
№ 681434, що полягала у видачі бюлетеня особі, яка не мала на це право. Вироки
ухвалено Хмельницьким міськрайонний судом Хмельницької області, обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-1 КК України (незаконне надання та отримання виборчого
бюлетеня).
У кримінальному провадженні у справі № 686/23637/15-к судом встановлено, що 25 жовтня 2015 року обвинувачена близько 08 год. 10 хв., будучи
офіційним спостерігачем на виборчій дільниці № 681434, пред’явила копію
паспорта громадянина України, виданого на ім’я її внука, достовірно знаючи, що останній перебуває за кордоном на роботі і не зможе взяти участь
у виборах, та отримала комплект бюлетенів для голосування. Надалі розписалась за внука у списку виборців та у контрольному талоні, після чого
від імені внука заповнила бюлетені для голосування та намагалась вкинути
їх у виборчу скриньку, однак була зупинена членом дільничної комісії110 . У
кримінальному провадженні у справі № 686/24893/15-к, визнана винною та
притягнута до відповідальності відповідний член виборчої комісії, що незаконно видала комплект виборчих бюлетенів 111 .
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110

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55067797

111

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54802432

127

Згідно з інформацією Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області 30 серпня 2016 №6059/121/24-2016, у 5 провадженнях прийнято рішення про закриття:
•

кримінального провадження № 42015240170000008, розпочатого 16 листопада 2015 року Крисилівським відділом поліції Головного управління
Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 2 статті 160 КК України,
закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні
складу кримінального правопорушення;

•

кримінального провадження № 12015240180000482, розпочатого 9 жовтня
2015 року Летичівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 4 статті 160 КК України, закрито за п.
2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінального провадження № 12015240180000510, розпочатого 21 жовтня
2015 року Летичівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 4 статті 160 КК України, закрито за п.
2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінального провадження №12016240260000031, розпочатого 3 лютого
2016 року Чемеровецьким відділенням Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 2 статті
158 КК України, закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінального провадження №12016240260000031, розпочатого 2 березня
2016 року Ярмолинецьким відділенням Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за ч. 2 статті
158 КК України, закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення.
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Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
5

2

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 158
2
Стаття 158-1
2
Стаття 160
3
Розпочато

Закрито

Скеровано до суду
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Черкаська область
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Черкаській області від 30 серпня 2016 року № 24/А-48зі, наданої на інформаційний запит
Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення
місцевих виборів у 2015 році надійшло 273 заяви та повідомлення про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Із них складено та направлено до суду
3 протоколи про адміністративні правопорушення Городоцьким РВ за ст. 212-13
КУпАП щодо трьох осіб, що розповсюджували листівки компрометуючого щодо
кандидатів характеру. Також Соснівським РВ скеровано до суду 2 протоколи за
статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство) щодо двох осіб, що зривали агітаційні
матеріали. У порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян”,
розглянуто 230 заяв та повідомлень.
За інформацією Головного управління Національної поліції в Черкаській області
від 30 серпня 2016 року № 24/А-48зі за статтями 157-160 КК України зареєстровано 12 кримінальних проваджень, за інформацією Прокуратури Черкаської області від 29 серпня 2016 року № 19-449вих16, Інформацією Головного управління
Національної поліції України станом на 21.10.2016 року – 13.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
8

3

2

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ
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Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 157
5
Стаття 158
3

1 1

Стаття 158-1
1

2
Розпочато

Закрито

Скеровано до суду

Триває

Кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
щодо виборчих злочинів у період організації та проведення чергових місцевих
виборів 2015 року.
За статтею 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права)
•

кримінальне провадження № 12015250040003153 розпочато Соснівським РВ
міліції 12 жовтня 2015 року за ч. 3 статті 157 КК України, здійснювалося Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, провадження закрито 30 жовтня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015250040002865 розпочато Соснівським
РВ міліції 11 вересня 2015 року за ч. 1 статті 157 КК України, здійснювалося
Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області, провадження закрито 12 жовтня 2015 року за п. 2 ч.
1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

131

•

кримінальне провадження № 12015250040003345 розпочато Соснівським
РВ міліції 31 жовтня 2015 року за ч. 1 статті 157 КК України, здійснювалося
Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління Національної
поліції в Черкаській області, провадження закрито 19 березня 2016 року за
п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015251010000011 розпочато 8 листопада
2015 року за ч. 1 статті 157 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській
області, провадження закрито 16 лютого 2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015250230001679 розпочато 21 жовтня 2015
року за ч. 1 статті 157 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Смілянського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області, провадження закрито 29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
•

кримінальне провадження № 12015250000000450 розпочато 4 листопада
2015 року Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції
в Черкаській області за ч. 4 статті 158 КК України, провадження триває;

•

кримінальне провадження № 12015250190000333 розпочато 25 жовтня 2015
року Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в
Черкаській області за ч. 4 статті 158 КК України, 28 березня 2016 року погоджено та затверджено обвинувальний акт, 30 березня 2016 року направлено обвинувальний акт до суду, судовий розгляд триває;

•

кримінальне провадження № 12015251010000020 розпочато 9 листопада
2015 року Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції
в Черкаській області за ч. 2 статті 158 КК України, провадження закрито 31
грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність
події кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015250050003484 розпочато Придніпровським РВ міліції 30 жовтня 2015 року за ч. 2 статті 158 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління Націо-
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нальної поліції в Черкаській області, провадження закрито 16 лютого 2016
року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення;
•

кримінальне провадження № 12015250250001603 розпочато 27 жовтня 2015
року за ч. 2 статті 158 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Уманського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області, провадження закрито 29 грудня 2015 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК
України, встановлено відсутність події кримінального правопорушення.

За статтею 158-1 КК України (незаконна видача виборчого бюлетеня)
•

кримінальне провадження №12015251010000804 розпочато 7 грудня 2015
року за ч. 1 статті 158-1 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській
області, 29 лютого 2016 року погоджено, затверджено та направлено до
суду обвинувальний акт, судом ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження №12015250140000827 розпочато 29 жовтня 2015
року за ч. 2 статті 158-1 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Звенигородського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області, 30 листопада 2015 року погоджено, затверджено та направлено
до суду обвинувальний акт, судом ухвалено вирок;

•

кримінальне провадження №12015250050003449 розпочато Придніпровським РВ міліції 26 жовтня 2015 року за ч. 1 статті 158-1 КК України, здійснювалося Слідчим відділом Черкаського відділу Головного управління
Національної поліції в Черкаській області, провадження закрито 8 лютого
2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність події
кримінального правопорушення.

З 13 розпочатих у Черкаській області кримінальних проваджень у 3 провадженнях обвинувальні акти передано до суду. Провадження в справі № 699/213/16к Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області щодо 9
обвинувачених за ч. 4 ст. 158 КК України (фальсифікація виборчих документів)
триває.
У двох провадженнях на даний час ухвалено вироки: 1 вирок за ч. 1 статті 158-1 КК
України – незаконне отримання виборчого бюлетеня виборцем, 1 вирок за ч. 2 статті
158-1 КК України – незаконна надання виборчого бюлетеня членом виборчої комісії.
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Викрадення та приховування виборчого бюлетеня виборцем
У кримінальному провадженні у справі № 712/2192/16-к, що розглядалася
Соснівським районним судом м. Черкаси обвинуваченого визнано винним
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 КК
України. Судом встановлено, що обвинувачений 15 листопада 2015 року
близько 11:40 прийшов до приміщення для голосування, де отримав у членів виборчої комісії виборчий бюлетень для здійснення голосування, не
опустив бюлетень до виборчої скриньки, а, тримаючи у руці, пішов до виходу з приміщення для голосування виборчої дільниці. Вказану обставину
помітив член виборчої комісії, який зробив зауваження обвинуваченому і
вказав на необхідність вкинути бюлетень до скриньки. Однак останній на
зауваження не відреагував, а, відсторонивши члена комісії, викравши виборчий бюлетень, вийшов з приміщення для голосування. Після чого член
комісії відразу повідомив про дану подію інших членів виборчої комісії,
вони разом наздогнали обвинуваченого на вулиці біля сходів до приміщення гуртожитку, схопили його за руки з обох сторін, стали утримувати
і знову вимагали повернутися до приміщення для голосування виборчої
дільниці та опустити бюлетень до скриньки. Проте обвинувачений навіть
після того, як секретар дільничної виборчої комісії попередила його про
кримінальну відповідальність за вказані дії, відмовився повернути викрадений бюлетень, а склав його вчетверо та розірвав на дрібні шматочки, які
поклав до своєї кишені. Лише після приїзду за викликом слідчо-оперативної групи обвинувачений добровільно видав розірваний виборчий бюлетень слідчому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
Обвинувачений свою вину в кримінальному правопорушенні не визнав,
пояснив: “Отримав бюлетень, розписався за нього, не дійшовши до кабінки для голосування побачив у бюлетені лише двох кандидатів і розгубився.
Вирішив вийти та подумати. (...) Про те, що конкретно в цьому приміщенні
він повинен думати, його ніхто не попереджав. Голосував він не вперше,
про порядок голосування знає”112 . Обвинувальний вирок скасований ухвалою Апеляційного судому Черкаської області 22 листопада 2016 року 113 .
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Незаконне надання виборчого бюлетеня членом виборчої комісії
У кримінальному провадженні у справі № 694/2021/15-к, що розглядалася
Звенигородським районним судом Черкаської області, встановлено, що
обвинувачена, виконуючи обов’язки члена комісії щодо видачі бюлетенів
виборцям, користуючись списком виборців, видала виборчі бюлетені не
встановленій слідством особі, яка не мала права отримувати дані виборчі
бюлетені замість особи, яка на час проведення виборів померла, що підтверджується актовим записом про смерть № 17 від 16.10.2015 114 .
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Чернівецька область
Чернівецька область характеризується однією з найменших серед областей
України кількістю зареєстрованих проваджень за статтями 157 – 160 КК у період
з 2014 по 2016 роки. Так, розпочато 7 проваджень (3 на позачергових виборах
Президента України; 1 на позачергових виборах народних депутатів України
2014 року; 3 на чергових місцевих виборах 2015 року (1 передано до суду, 1 триває).
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області від 26 серпня 2016 року № 23/А-36/1зі, наданої на інформаційний
запит Громадянської мережі ОПОРА, до правоохоронних органів під час проведення місцевих виборів у 2016 році надійшло 69 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з виборчим процесом на чергових місцевих
виборах 2015 року, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення та інші події. За результатами розгляду 5 матеріалів складено протоколи про адміністративні правопорушення та скеровано до
суду для притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 56 повідомлень
розглянуто згідно із Законом України “Про звернення громадян”. Кількість заяв,
повідомлень, отриманих органами внутрішніх справ про вчинення діянь, передбачених статтями 157 – 160 КК України – 8. За результатами, в Єдиному реєстрі
досудових розслідувань зареєстровано 8 повідомлень (з яких 5 за ч. 4 статті 160
КК України об’єднано в єдине провадження в порядку ст. 217 КПК України), в одному виділені матеріали кримінального провадження.

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
2

1

1

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ
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Кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
у Чернівецькій області:
•

кримінальне провадження № 12015260060000651 розпочато 29 грудня 2015
року, Вижницьким відділенням поліції Головного управління Національної
поліції в Чернівецькій області за ч. 2 статті 158 КК України, закрито 29 липня
2016 року за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015260180000070 розпочато 25 жовтня 2015
року, Шевченківським відділенням поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області за ч. 2 статті 158-1 КК України, закрито за п. 2 ч. 1 статті 284 КПК України, встановлено
відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

•

кримінальне провадження № 12015260040003235 від 25.10.2015 про
кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 160 КК України;

•

Із кримінального провадження № 12015260040003235 29.10.2015 виділено матеріали стосовно трьох підозрюваних в окреме провадження №
12015260000000784, досудове розслідування у якому завершено з направленням обвинувального акта до суду 29.10.2015. Матеріали відносно одного
підозрюваного 25.10.2015 залишено в провадженні № 12015260040003235.

Розслідування у кримінальному провадженні № 12015260040003235 за ст. 160 ч.
4 КК України проводилось Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області. Прокурором Чернівецької області 27.10.2015 складено повідомлення про
підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160
КК України.
Для перевірки стану проведення досудового розслідування із розшуку підозрюваного, кримінальне провадження 06.05.2016 витребувано Чернівецькою
місцевою прокуратурою.
У подальшому 27.05.2016 ухвалено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчому управлінню ГУ НП
у м. Києві, у зв’язку з чим матеріали кримінального провадження скеровані до
органу досудового розслідування у встановленому КПК України порядку.
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25.07.2016, через 4 робочі дні після відновлення, процесуальним керівником
було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину, передбаченого ч. 4 статті 160 КК України.
Матеріали кримінального провадження вивчені Генеральною прокуратурою
України та 16.09.2016 року прийнято рішення про скасування постанови про
закриття кримінального провадження і доручено здійснення відновленого досудового розслідування Головному слідчому управлінню Національної поліції
України 115 .
Кримінальне провадження № 12015260000000784 116 скеровано до суду з обвинувальним актом. У цьому провадженні, у справі № 727/8656/15-к, на даний
час ухвалено вирок, трьох осіб визнано винними за ст. 160 ч. 4 КК України (підкуп виборців – обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).
Судом встановлено, що 22.10.2015 один із обвинувачених прийняв пропозицію кандидата за грошову винагороду здійснити протиправні дії, направлені на підкуп виборців. З цією метою обвинувачений залучив до такої
протиправної діяльності двох своїх знайомих, повідомивши їм запропонований кандидатом від політичної партії план злочинних дій, який полягав
у пропозиції та обіцянці виборцям неправомірної вигоди в сумі 350 грн за
голосування на виборах за конкретного кандидата в депутати до Чернівецької міської ради та отриманні грошової винагороди кожним учасником
групи в сумі по 500 грн 24.10.2015, кандидат зустрівся з обвинуваченими, до
яких безпосередньо довів план вчинення злочинів, направлених на підкуп
виборців, та дії кожного під час їх вчинення, а також надав грошові кошти в
сумі 20 000 гривень, які мали надаватися виборцям за їхні голоси на користь
окремого кандидата. Таким чином, в період часу з 22.10.2015 по 25.10.2015
обвинувачені, діючи за вказівкою кандидата, вчинили дії, направлені на підкуп виборців, які полягали в пошуку осіб, згодних за винагороду проголосувати за кандидата. Обвинувачені роз’яснювали, що винагороду виборці,
що прийняли пропозицію підкупу, отримають після надання підтверджуючих фотознімків паспорта і бюлетеня з відміткою підтвердження віддання
115

Інформація з відповіді Генеральної прокуратури України від 26.09.2016 року № 04/212-041212-2646вих16 на запит Громадянської мережі ОПОРА.
116

Інформація з відповіді Головного управління НП в Чернівецькій області від 26.08.2016 року №23/А-36/1зі
на запит Громадянської мережі ОПОРА.
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голосу за даного кандидата. Обвинувачені, відійшовши від попередньо
обумовленого з кандидатом плану щодо суми неправомірної вигоди, діючи
узгоджено, прийняли рішення про пропозицію та надання виборцям винагороди в сумі 250 грн. Після цього, знаходячись в приміщенні гуртожитку,
троє обвинувачених, діючи самостійно, запропонували кожен відповідно
(45 виборцям, 13 та 13 виборцям) неправомірну вигоду в сумі 250 гривень
кожному за голосування за кандидата в депутати на виборах до Чернівецької міської ради. Судом затверджено угоди про визнання винуватості
від 29.10.2015, укладені між обвинуваченими та прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області, і призначено узгоджену сторонами міру покарання за ст. 160 ч. 4 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 3 (трьох) років позбавлення волі117.

Стан розслідування проваджень
за статтями КК України
Стаття 158
1
Стаття 158-1
1
Стаття 160
1

1
Розпочато

117

Закрито

Скеровано до суду

Триває

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53305544
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Чернігівська область
Чернігівська область є лідером серед розпочатих у 2014 – 2016 роках кримінальних проваджень за статтями 157 – 160 КК України – 115. В той же час жодне з
проваджень не було доведено до передачі справи суду з обвинувальним актом.
Так, на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року розпочато
28 проваджень (всі закрито без передачі до суду); на чергових місцевих виборах
2015 року розпочато 46 (45 закрито без передачі до суду); на проміжних виборах
народних депутатів розпочато 42 (25 закрито без передачі до суду).
На даний час розслідування триває щодо 18 кримінальних проваджень (1 розпочате на чергових місцевих виборах 2015 року; 17 – на проміжних виборах народних депутатів).
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Чернігівській області від 15 липня 2016 року № 16/ А-15зі, наданої на інформаційний
запит Громадянської мережі ОПОРА, територіальними підрозділами Національної поліції Чернігівської області на чергових місцевих виборах 2015 року зареєстровано 225 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події, пов’язані з
виборчим процесом, які зареєстровані в Єдиному обліку заяв і повідомлень про
кримінальні правопорушення та інші події.
Відповіді Головного управління Національної поліції у Чернігівській області,
Прокуратури Чернігівської області містять суперечливі дані щодо кількості зареєстрованих проваджень.
Відповідно до інформації Головного управління Національної поліції у Чернігівській області від 15 липня 2016 року №16/ А-15зі, наданої на інформаційний запит
Громадянської мережі ОПОРА, територіальними підрозділами Національної поліції Чернігівської області на чергових місцевих виборах 2015 року на території
Чернігівської області розпочато 34 кримінальні провадження, за інформацією
Прокуратури Чернігівської області зареєстровано 53 кримінальні провадження
про злочини за фактами порушення виборчих прав громадян на чергових місцевих виборах 2015 року.
Досудові розслідування здійснювалися Чернігівським ВП ГУНП, Щорським відділенням поліції Менського ВП ГУНП, Семенським відділенням Новгород-Сіверського ВП ГУНП, Менським ВП ГУ НП Чернігівської області.
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Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
45

1

ТРИВАЄ
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м. Київ
У м. Києві з 42 розпочатих кримінальних проваджень 1 завершилося переданням обвинувального акта до суду, у провадженні ухвалено вирок за ч. 1 статті
158-1 КК України (приховування виборчого бюлетеня).
У справі № 753/21204/15-к, яка розглядалася Дарницьким районним судом
м. Києва встановлено, що обвинувачений 25 жовтня 2015 року, отримавши
виборчий бюлетень для здійснення вибору кандидата в депутати до
Київської міської ради, у кабіні для таємного голосування перекреслив
список кандидатів у депутати, зазначених у бюлетені, виборчий бюлетень
поклав до внутрішньої кишені куртки. У подальшому вийшов із кабіни для
таємного голосування та опустив до виборчої скриньки замість виборчого
бюлетеня пустий аркуш паперу, після чого залишив приміщення виборчої
дільниці разом з викраденим бюлетенем 118 .

Кримінальні провадження.
Стан розслідування
ЗАКРИТО
32

1

9

З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ
ТРИВАЄ

118
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Висновки
У 74% досудових розслідувань на чергових місцевих виборах 2015 р. органами
слідства було встановлено відсутність складу або події кримінального правопорушення, що призвело до закриття відповідних проваджень.
Високий відсоток закритих кримінальних проваджень пов’язаний із трьома ключовими факторами: обов’язком відповідно до статті 214 КПК України вносити
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування протягом 24 годин після подання заяви, без так званої “дослідчої
перевірки” та попереднього з’ясування складу злочину; складнощами зі збиранням доказової бази, необхідної для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, складання обвинувального акта та затвердження
його прокурором, зокрема наявними обмеженнями у здійсненні процесуальних
дій; практика прокуратури щодо направлення до суду з обвинувальним актом
лише безспірних матеріалів досудових розслідувань, оскільки ухвалення виправдувального вироку може тягнути відшкодування шкоди за незаконне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Станом на листопад 2016 р. органами прокуратури було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів проти виборчих прав громадян (71 особа), при цьому до
суду були направлені обвинувальні акти щодо 66 кримінальних проваджень.
Враховуючи 422 розпочаті на чергових місцевих виборах та зафіксовані офіційними спостерігачами проблеми виборчого процесу, загальна кількість притягнених до відповідальності осіб (69) є незначною. Це демонструє як недоліки в
діяльності правоохоронних органів, так і недостатньо якісне законодавче регулювання окремих аспектів виборчого процесу, складність доведення окремих
видів злочинів проти виборчих прав громадян.
Станом на грудень 2016 р. суди винесли вироки щодо 63 кримінальних проваджень (один вирок скасовано апеляційним судом), підсудними виступали виборці та меншою мірою члени виборчих комісій, натомість лише одного кандидата
на місцевих виборах 2015 року було притягнуто до відповідальності.

143

Кандидати на виборні посади фактично відсутні у переліку притягнених до відповідальності осіб (1), що засвідчує недостатній потенціал правоохоронців розслідувати централізовані та гарно організовані технології фальсифікації результатів волевиявлення громадян.
У малочисельній сукупності вироків домінують факти, пов’язані із отриманням
бюлетенів одними виборцями замість інших, незаконною видачою членами ДВК
бюлетенів, отриманням виборцем за власний голос неправомірної вигоди. На
поточний момент немає підстав вважати, що результати діяльності правоохоронної та судової систем забезпечують принцип невідворотності покарання
для кандидатів, які під час виборчих кампаній вдаються до достатньо масових
порушень законодавства, особливо в аспекті підкупу виборців.
Члени виборчих комісій, як правило, притягалися до відповідальності за незаконну видачу виборчих бюлетенів. Натомість широко відомою та доведеною
спостерігачами практикою є так зване переписування протоколів про підрахунок голосів виборців не на засіданні ДВК. Цю проблему на поточний момент
майже не відображено у рішеннях судів.
36 з 69 засуджених осіб отримали покарання у виді штрафу, натомість усі громадяни, засуджені до позбавлення або обмеження волі, були звільненні від основного покарання. Суди зобов’язані врахувати всі законодавчі та фактологічні обставини, але масове укладення угод про визнання винуватості між слідством та
обвинуваченим із подальшим звільненням останнього від відбування покарання
не сприяє попередженню виборчих злочинів.
Факти, відображені у судових рішеннях, засвідчують необхідність проведення
широкої інформаційної кампанії серед виборців щодо неприпустимості здійснення спроб отримати бюлетені замість своїх родичів, голосуючи більше ніж
один раз.
Незважаючи на те, що найбільша кількість досудових розслідувань стосувалася
підкупу виборців, лише у 19 з 63 винесених вироків фігурував даний склад злочину. При цьому 12 з 19 вироків щодо підкупу виборців винесені одним судом
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Одеської області за результатами розслідування однієї незаконної технології.
Як засвідчують попередні результати моніторингу, органи слідства зіштовхуються зі значними проблемами щодо доведення фактів підкупу виборців.
79,7% (55 з 69 засуджених) проваджень закінчилися затвердженням угод про
визнання винуватості. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу
України угода про визнання винуватості створює умови для пом’якшення міри
покарання для обвинуваченого, але також обмежує можливості для оскарження
рішення суду.
Лише у 22% (15 засуджених) випадків було призначено реальне покарання у межах санкції відповідної статті, у 39% (27 засуджених) застосовано статтю 57 КК
України (звільнено засуджених від відбування призначеного покарання з іспитовим строком та покладенням обов’язків), у 29% (20 засуджених) застосовано статтю 69 КК України (призначення більш м’якого покарання, ніж визначено
законом), у 8,6% (6 засуджених) застосовано одночасно і пом’якшення, і звільнення від відбування з призначенням іспитового строку, в 1,4% (1 засуджений)
застосовано розстрочку сплати штрафу.
Тенденція призначення судами більш м’якого покарання, на нашу думку, пов’язана з тим, що в більшості випадків до суду потрапляють провадження, в яких обвинувачені укладають угоди з обвинуваченням або визнають свою вину та співпрацюють з органами досудового слідства. Провадження, обвинувачення в яких не
базувалося на свідченнях обвинуваченого або третіх осіб, чи даних експертиз,
зазвичай не отримують достатньої доказової бази для обвинувального акта.
У жодному випадку вирок не передбачав реального відбуття основного покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі.
У всіх випадках призначення покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі
судами було застосовано статтю 57 КК України (звільнено засуджених від відбування призначеного покарання з іспитовим строком та покладенням обов’язків). В 73%
(24 випадки з 33) призначався мінімальний визначений законом іспитовий строк в 1
рік, у 15% (5 випадків з 33) призначався іспитовий строк на 2 роки, в 6% (2 випадки)
іспитовий строк на 1 рік та 6 місяців, в 6% (2 випадки) – 3-річний іспитовий строк.
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Суди мають тенденцію (37% випадків) до призначення більш м’якого покарання,
ніж визначено законом (із застосуванням 69 КК України), а саме: призначення
покарання, нижчого визначеної санкцією межі (32%), та застосування більш
м’якого виду основного покарання, ніж визначено в санкції статті (5%).
На нашу думку, при застосуванні у випадку кваліфікації за частиною 2 статті 1581 КК України, статті 69 КК України (призначення більш м’якого виду основного
покарання, не зазначеного в санкції за цей злочин) судам потрібно уникати визначення покарання у розмірі, меншому за передбачену частиною 1 цієї статті, а
саме 100 неопод. мінімумів доходів громадян (1 700 гривень).
На нашу думку, при призначенні штрафу судами більш активно слід використовувати розстрочення призначеного покарання у виді штрафу замість застосування зниження його мінімальної межі із застосуванням статті 69 КК України.
У випадках незаконного отримання виборчих бюлетенів кримінальне правопорушення кваліфікується лише статтею 158-1 КК України без кваліфікацій за
частиною 4 ст. 158 КК України (фальсифікація виборчої документації), незважаючи на те, що за обставинами справи виборці та члени виборчих комісій підробляли підписи інших виборців у списку виборців та в контрольних талонах
виборчих бюлетенів.
На підставі ст. 76 КК України на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, у більшості випадків судами покладалися одночасно 2 основних
обов’язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію; та додатковий – не виїжджати за межі України на постійне проживання без
дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Проте в деяких випадках судами не
передбачено обов’язку періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. Враховуючи відсутність потерпілого у справах за статтею
158-1 КК України, суди не призначали обов’язку на підставі ст. 76 КК України попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого. Судами не призначався обов’язок пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що складає небезпеку для здоров’я інших осіб.
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Пори те, що обставини досліджуваних справ у межах кваліфікації за однією
статтею є майже ідентичними, у більшості з них суди вказують на обставини,
що пом’якшують відповідальність, та на позитивну характеристику винних осіб,
прослідковується велика різниця в призначених судами розмірах покарань.
Національна поліція перебуває на стадії реформування, на сьогодні у слідчих
відділах працює значно менша кількість працівників ніж та, яка є необхідною для
продуктивної роботи.
Існує нагальна необхідність у підвищенні кваліфікації працівників Національної
поліції щодо тактики розслідування та документування кримінальних правопорушень у сфері виборчих прав громадян.
Слід зазначити, що серед недоліків у роботі слідчих на регіональних обговореннях, що проводилися Громадянською мережею ОПОРА, часто констатувалися
випадки не надсилання заявникам постанов про закриття кримінального провадження, що фактично перешкоджало праву на оскарження зазначених постанов.
Викликає стурбованість неповнота та суперечливість статистичних даних у
відповідях органів прокуратури та Національної поліції на інформаційні запити
Громадянської мережі ОПОРА.
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Рекомендації
1.Вдосконалення матеріального законодавства
Внесення змін до ч. 1 статті 157 КК України
Розширити перелік способів вчинення перешкоджання виборчому праву, визначивши перелік відповідних способів також у назві статті. На сьогодні злочин
може бути вчинений лише шляхом обману чи примушування або поєднаний із
застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна. Таким чином, за
перешкоджання реалізації прав кандидата, спостерігача чи іншого суб’єкта виборчого права в інший спосіб винні не можуть бути притягнені до кримінальної
відповідальності.
Визначити в порядку примітки, дії, що охоплюються поняттям “обману” та “примушування”. Зокрема, “обманом слід вважати завідомо неправдиве розповсюдження інформації або приховування інформації, що має на меті ввести в оману,
сформувати хибну думку щодо характеристик особи виборця, кандидата, політичної партії, місцевої організації політичної партії, діяльності іншого суб’єкта
виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму,
члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача, його дій або бездіяльності”.
Крім того, слід внести до глави 15-А КУпАП (адміністративні правопорушення,
що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок
його забезпечення) відповідну статтю: Перешкоджання здійсненню виборчого
права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії
з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.
Внесення змін до статті 158 КК України
Розмежувати підроблення (внесення неправдивих відомостей до протоколу
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про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування чи результати виборів або референдуму) та підписання такого протоколу не на засіданні виборчої
комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців або встановлення
підсумків голосування чи результатів виборів. Крім того, оскільки злочини передбачені статтею 158 КК України, можуть бути вчинені лише членами виборчих
комісій та суб’єктами виборчого процесу, виключити їх з переліку, передбаченого ч. 4 статті 158 КК України, посиливши відповідальність, визначену іншими
частинами статті.
Частину 2 статті 158 викласти в редакції: “Підписання членами комісії протоколу
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколу про підсумки
голосування чи результати виборів або референдуму до його заповнення, або
складення чи підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії чи
комісії з референдуму, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців чи
встановлення підсумків голосування чи результатів виборів, – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом”.
Частину 3 статті 158 КК України, викласти у редакції: “Підробка або незаконне
виготовлення, використання або зберігання членом виборчої комісії чи комісії з
референдуму, кандидатом на виборах, представником чи уповноваженою особою політичної партії, місцевої організації політичної партії, довіреною особою
кандидата на виборах або офіційним спостерігачем незаконно виготовлених чи
підроблених виборчих документів або включення до такого переліку документів завідомо недостовірних відомостей, – караються позбавленням волі на строк
від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом”.
Включити до виборчих злочинів – викрадення та приховування печатки виборчої комісії. Частину 4 статті 158 КК України викласти в редакції: “Викрадення чи
приховування печатки виборчої комісії, виборчої скриньки з бюлетенями або
протоколу про підрахунок голосів виборців чи учасників референдуму, про підсумки голосування в межах виборчого (територіального виборчого) округу на
виборах чи референдумі, про результати виборів або референдуму або незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями – караються позбав-
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ленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом”.
Частину 5 статті 158 КК України викласти в редакції: “Дії, передбачені частинами
першою, другою або третьою, четвертою цієї статті, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, службовою особою, з використанням службового
становища, або у разі, якщо такі дії призвели до неможливості встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у відповідному
виборчому окрузі чи до визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим
процесом”.
Визначити в порядку примітки повний перелік “виборчої документації”, віднести
до нього, в тому числі постанови, протоколи, акти виборчих комісій, заяви та подання членів виборчої комісії чи комісії з референдуму, кандидатів на виборах, представників чи уповноважених осіб політичної партії, місцевої організації політичної
партії, довірених осіб кандидата на виборах або офіційних спостерігачів, що складаються та/або подаються до виборчих комісій в межах виборчого процесу.
Внесення змін до статті 159 КК України
Передбачити в частині 1 статті 159 КК України відповідальність за фото та/або відеофіксацію бюлетеня під час реалізації виборцем права голосувати.
Частину 1 статті 159 КК України викласти в редакції: “Здійснення дій по фото та/або
відеофіксації виборчого бюлетеня під час реалізації виборцем права голосу – карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років”.
Частину 1 та частину 2 статті 159 КК України відповідно вважати частиною 2 та частиною 3 статті 159 КК України, посиливши відповідальність за “умисне порушення таємниці голосування”.
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Частину 3 статті 159 КК України доповнити словами “суб’єктом виборчого процесу”, виклавши в редакції: “Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або
комісії з референдуму, суб’єктом виборчого процесу чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища”.
Внесення змін до статті 159-1 КК України
Посилити відповідальність за порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, передбачивши її на рівні тяжких злочинів.
У примітці до статті 159-1 КК України як великий розмір визначити розмір, що дорівнює максимальному розміру внеску на підтримку політичної партії в частині
1 статті 159-1 КК України.
Включити до статті 159-1 КК України частину 5 в наступній редакції: “Особа, яка
вчинила дії, визначені частинами 1 – 4 цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності за злочин, передбачений цією статтею, якщо після вчинення
дій, передбачених частинами 1 – 4 цієї статті, вона – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом
наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину”.
Внесення змін до статті 160 КК України
Частину 1 статті 160 КК України доповнити словами “членом виборчої комісії,
суб’єктом виборчого процесу”, частину 2 доповнити словами “члену виборчої
комісії, суб’єкту виборчого процесу”, частини 1, 2 — словами “реалізацію статусу
члена виборчої комісії, суб’єкта виборчого процесу”.
Внести зміни до ч. 3 статті 160 КК України, передбачивши відповідальність за
обіцянку надання чи надання як юридичним, так і фізичним особам грошей чи
безоплатно або на пільгових умовах неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборчою агітацією або згадуванням назви партії, місцевої організації
партії чи імені кандидата на відповідних виборах.
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Передбачити в ч. 3 статті 160 КК України відповідальність за обіцянку надання
чи надання як юридичним так і фізичним особам, крім неправомірної вигоди,
також товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки,
прапора партії, місцевої організації партії, прізвища, імені, по батькові чи зображення кандидата на відповідних виборах за умови, що вартість таких товарів не
перевищує розмір, визначений законом), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів,
лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів.
Включити до статті 160 КК України частину 5 в наступній редакції: “Особа, яка
отримала, запропонувала, пообіцяла чи надала неправомірну вигоду, визначену частинами 1 – 3 цієї статті, або товари, послуги, інші матеріальні та нематеріальні активи, визначені частиною 3 цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності за злочин, передбачений цією статтею, якщо після отримання,
пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди, товарів, робіт, послуг,
інших матеріальних та нематеріальних активів вона – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом
наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою,
яка надала або одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи
обіцянку”.
Посилити відповідальність за підкуп виборців за частинами 2 – 4, передбачивши
її на рівні тяжких злочинів.
Внесення змін до частини 1 статті 55 КК України щодо додаткового покарання у
вигляді спеціального права займати певні посади або займатися певною діяльністю
Передбачити можливість застосування позбавлення права брати участь у роботі
виборчих комісій та займатися іншою діяльністю, пов’язаною з організацією та
проведенням виборів на увесь час до зняття судимості з цього виду злочину, а
не на визначений в чинній редакції статті строк від одного до трьох років. Призначення додаткового покарання у виді позбавлення права брати участь у роботі
виборчих комісій на строк до 3 років (як передбачає чинна редакція статті 55 КК
України) призводить до того, що члени комісій, які вчиняли виборчі злочини, на
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наступних чергових виборах (через 5 років) знову можуть перебувати у складі
виборчих комісій. Такі зміни слід передбачити і у законах про відповідні вибори,
передбачивши заборону особам, притягненим до відповідальності за виборчі
злочини, брати участь у роботі виборчих комісій.
Інші зміни
Синхронізація складів кримінальних правопорушень, визначених Кримінальним
кодексом України, та адміністративних правопорушень, визначених Кодексом
України про адміністративні правопорушення, з тим, щоб у випадку вчинення
порушень, що не мають ознак злочину та не мають великого ступеня суспільної
небезпеки, проте є порушеннями виборчого законодавства, особи були притягнуті до адміністративної відповідальності.
Посилення відповідальності за частиною 1 статті 158-1; частиною 1 статті 159 КК
України; частинами 1-3 статті 159 КК України; частиною 1 статті 160 до позбавлення волі до 3 років для уможливлення застосування у випадку вчинення таких
злочинів застосування статті 208 КПК України (затримання порушника на місці
представником органу Національної поліції).

2. Вдосконалення процесуального законодавства
Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що дозволятимуть
проведення негласних слідчих (розшукових) дій у справах про порушення правил фінансування виборчих кампаній (стаття 159-1 КК України) та підкуп виборців (стаття 160 КК України). Частину 2 статті 246 КПК України викласти в редакції: “Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про
злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні
слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій,
що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272,
274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо
тяжких або особливо тяжких злочинів, корупційних злочинів, злочинів проти
виборчих прав громадян, визначених статтями 159-1, 160 КК України”.
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Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що розширюють
права заявника щодо збору і долучення доказів при досудовому розслідуванні,
дозволятимуть у порушених провадженнях проти прав громадян, що не мають
потерпілих, зокрема (виборчі та корупційні злочини), надання прав заявника/
потерпілого щодо можливості активного подання доказів, оскарження закриття
проваджень окремим громадянам, громадським організаціям.

3. Вдосконалення доступу до інформації про досудові та судові
розслідування злочинів проти виборчих прав громадян
Надання на сайті erdr.gp.gov.ua можливості відкритого доступу до статистичної
інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань – даних за вибраний шукачем період про кількість розпочатих, закритих та переданих до суду проваджень
у розрізі за підслідністю, адміністративно-територіальними одиницями та кваліфікацією за статтями КК України.
Державною судовою адміністрацією України за результатами проведення виборів формується Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ,
пов’язаних із виборами. Звіт формується в середньому за даними 2 місяців після
дня голосування. Так, Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ,
пов’язаних з черговими місцевими виборами 2015 року, формувався з 05 вересня по 15 грудня 2015 року. Проте відповідний розділ щодо розгляду матеріалів
кримінального провадження завжди залишається з нульовими показниками,
внаслідок того, що кримінальні провадження в такий короткий термін не можуть
бути скеровані до суду з обвинувальним актом, розглянуті судами та ухвалені
вироки. Таким чином, звіт на офіційному сайті Державної судової адміністрації
court.gov.ua слід або поновлювати новою інформацією, по мірі розгляду судами кримінальних проваджень за статтями 157 – 160 КК України, або “Розділ 3.
Розгляд матеріалів кримінального провадження” вилучити із загального звіту
про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з черговими
місцевими виборами 2015 року та сформувати окремий звіт за результатами календарного року.
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4. Вдосконалення практики застосування законодавства
Відповідно до п. 4 частини 1 статті 96-3 КК України слід започаткувати практику
застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за
порушення статей 159-1, 160 КК України, за вчинення уповноваженими особами
від імені та в інтересах юридичних осіб дій по підкупу виборців та тіньовому фінансуванні виборчих кампаній.
Вдосконалення кваліфікації злочинів на етапі внесення до ЄРДР та в процесі
досудового слідства
Правоохоронні органи не з’ясовують, чи події злочину, визначеного статтями
157-159 КК України (наприклад, перешкоджання виборчому праву, неправомірна
видача виборчого бюлетеня, приховування та винесення виборчого бюлетеня,
порушення таємниці голосування), можуть бути пов’язані з прийняттям пропозиції чи одержанням незаконної винагороди. В усіх випадках наявності доказів
пропозиції чи одержання незаконної винагороди, зокрема членами комісій від
суб’єктів виборчого процесу, такі дії слід кваліфікувати за ч. 1 статті 160 КК України.
У випадках незаконного отримання виборчих бюлетенів кримінальне правопорушення кваліфікується лише статтею 158-1 КК України без кваліфікацій за
частиною 4 ст. 158 КК України (фальсифікація виборчої документації), незважаючи на те, що за обставинами справи виборці та члени виборчих комісій підробляли підписи інших виборців у списку виборців та у контрольних талонах
виборчих бюлетенів.
Вдосконалення практики визначення покарання
При застосуванні у випадку кваліфікації за частиною 2 статті 158-1 КК України
(незаконна видача бюлетеня членом виборчої комісії), статті 69 КК України (призначення більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції за
цей злочин) судам потрібно уникати визначення покарання у розмірі, меншому
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за передбачений частиною 1 цієї статті, а саме 100 неопод. мінімумів доходів громадян (1 700 гривень).
При застосуванні покарання у виді штрафу більш активно слід використовувати
розстрочення призначеного покарання замість застосування зниження його мінімальної межі із застосуванням статті 69 КК України, це дозволить як зменшити
фінансове навантаження на малозабезпечених підсудних, так і забезпечити баланс між визначеним розміром покаранням та наслідками вчиненого суспільно
небезпечного діяння.
За будь-які види кримінальних правопорушень, вчинених особою в статусі члена
комісії, а не лише за злочини проти виборчих прав громадян, [наприклад, передбачені статями 190 КК України (шахрайство), 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут
чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 366 КК України
(службове підроблення), інші кримінальні правопорушення], така особа повинна
каратися не лише позбавленням права бути призначеним до керівного складу, а
повним позбавленням права брати участь у роботі виборчих комісій.

5. Посилення спроможності правоохоронних органів України
щодо профілактики та розслідування злочинів проти виборчих
прав громадян
Розробити та запровадити щорічні плани заходів щодо підвищення професійної
компетентності працівників Національної поліції, органів прокуратури, Головного слідчого Управління Національної поліції України з питань розслідування
злочинів проти виборчих прав громадян.
Розробити Стратегію та План заходів щодо профілактики злочинів проти виборчих прав громадян, яка має бути затверджена спільним рішенням Генеральної прокуратури та МВС України.
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На рівні підзаконних актів встановити нові стандарти підзвітності органів досудового слідства, визначивши певну періодичність у наданні широкій громадськості інформації про розслідування злочинів проти виборчих прав громадян
(оприлюднення регулярних звітів, обов’язкове проведення звітних нарад та
прес-конференцій тощо).
На рівні підзаконних актів передбачити обов’язковість і періодичність проведення Генеральною прокуратурою та Головним слідчим Управлінням Національної поліції України перевірок обґрунтованості закриття кримінальних проваджень, пов’язаних із злочинами проти виборчих прав громадян.
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Вирок

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

№ судової
справи

1-кп/593/130/2015

Назва суду

Бережанський
районний
суд Тернопільської
області

№

1

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
11 грудня 2015
року

Угода

Покарання у вигляді штрафу в
розмірі 100 неопод. мін. доходів
громадян (1 700 грн) та додаткове
покарання у вигляді позбавлення
права обіймати посади чи
займатися певною діяльністю,
пов’язаною із організацією та
проведенням виборів строком
2 роки.

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Додаток: Обвинувальні вироки в кримінальних
провадженнях, пов’язаних із порушеннями виборчих прав
громадян на чергових місцевих виборах 2015 року

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

№ судової
справи

1-кп/593/66/2016

1-кп/593/35/2016

Назва суду

Бережанський
районний
суд Тернопільської
області

Бережанський
районний
суд Тернопільської
області

№

2

3

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 30 березня
2016 року

-

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст.
158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

виборець

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначно законом)

Відповідно до ст. 75 КК України
звільнено від відбування
покарання, встановлено
іспитовий строк тривалістю
2 роки. Покладено обов’язок
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу органу кримінальновиконавчої системи, повідомляти
органи про зміну місця
проживання, роботи або
навчання, періодично з’являтися в
органи для реєстрації

Основне покарання у вигляді
позбавлення волі на строк 5
років та додаткове покарання
у вигляді позбавлення права
обіймати посади чи займатися
певною діяльністю, пов’язаною
із організацією та проведенням
виборів на строк 2 роки. Стягнуто
на користь держави судові
витрати за проведену судову
почеркознавчу експертизу в
розмірі 1 058 гривень 48 коп.

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Призначення покарання

№ судової
справи

495/9634/15-к

495/9629/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

4

5

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
10 грудня 2015
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
23 грудня 2015
року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

495/9628/15-к

495/8010/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

6

7

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
23 грудня 2015
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
29 жовтня 2015
року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у вигляді
штрафу в розмірі 850 грн

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

495/8730/15-к

495/8728/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

8

9

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
19 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
30 листопада
2015 року

Вирок

Обвинувачена
визнана винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч.
1 ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч.
1 ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Призначено покарання у вигляді
штрафу в сумі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

495/8727/15-к

495/8726/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

10

11

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
26 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
23 листопада
2015 року

Вирок

Обвинувачена
визнана винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч.
1 ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч.
1 ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у виді
штрафу в сумі 850 грн

Призначено покарання у виді
штрафу в сумі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

495/8731/15-к

495/8013/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

12

13

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
25 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
29 жовтня 2015
року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у виді
штрафу в сумі 850 грн

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

495/8009/15-к

495/8729/15-к

Назва суду

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

Білгород-Дністровський
міськрайонний суд
Одеської
області

№

14

15

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
29 жовтня 2015
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
19 листопада
2015 року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 160 КК України
(підкуп виборців:
отримання виборцем
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 850 грн

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 850 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

357/2778/16-к

357/867/16-к

Назва суду

Білоцерківський
міськрайонний суд
Київської
області

Білоцерківський
міськрайонний суд
Київської
області

№

16

17

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 25 березня
2016 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
09 лютого 2016

Вирок

Обвинувачених
визнано винними у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

Обвинувачених
визнано винними у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачений

2 члени дільничної виборчої комісії

3 виборці

Призначено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 5
років

Призначено узгоджене між
сторонами угоди покарання у
вигляді штрафу в 500 неопод. мін.
доходів громадян, що становить
8 500 грн

Призначення покарання

На підставі ст. 75 КК України
звільнено від відбування
покарання, встановлено
іспитовий строк 1 рік, покладено
обов’язки повідомляти КВІ про
зміну місця проживання, роботи
або навчання;
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
10 грудня 2015
року

Cудом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
10 грудня 2015
року

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-2 КК України
(виборець знищив
виборчий бюлетень)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-2 КК України
(виборець знищив
виборчий бюлетень)

Бучацький
районний
суд Тернопільської
області

Бучацький
районний
суд Тернопільської
області

18

19

Угода

Назва суду

Вирок

№ судової
справи

595/2428/15-к

595/2431/15-к

№

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено узгоджене
сторонами покарання у вигляді
обмеження волі строком на 3
роки

Призначено узгоджене
сторонами покарання у виді
обмеження волі строком на 3
роки

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання, іспитовий строк на 1
рік. Покладено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ;
повідомляти КВІ про зміну місця
проживання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання, іспитовий строк на 1
рік. Покладено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ;
повідомляти КВІ про зміну місця
проживання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
30 жовтня 2015
року

-

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст.
160 КК України (підкуп
виборців: пропозиція
неправомірної вигоди)

Дарницький районний суд м.
Києва

Дніпровський
районний
суд м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської
області

20

21

Угода

Назва суду

Вирок

№ судової
справи

753/21204/15-к

209/5175/15-к

№

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у
вигляді 1 року обмеження волі
з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися
певною діяльністю строком на
1 рік

Призначено узгоджене
сторонами покарання у вигляді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
доходів громадян (1 700 грн)

Призначення покарання

На підставі ст. 75 КК України
звільнено від відбування
покарання, призначеного
судом основного покарання з
випробувальним строком на 1 рік

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
31 жовтня 2015
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 28 жовтня
2016 року

Обвинуваченого
визнано винним у
скоєнні злочину,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Дніпровський
районний
суд м.
Херсона

Житомирський
районний
суд Житомирської
області

22

23

Угода

Назва суду

Вирок

№ судової
справи

666/6074/15-к

278/203/16-к

№

Обвинувачений

виборець

член комісії

Призначено узгоджене
сторонами покарання у виді
5 років позбавлення волі з
позбавленням права обіймати
посади у дільничних виборчих
комісіях строком на 2 роки

Призначено покарання у вигляді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
(1 700 грн)

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
основного покарання, іспитовий
строк – 3 роки, покладено
обов’язки не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ, повідомляти КВІ
про зміну місця проживання або
роботи та періодично з’являтись
для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

208/8249/15-к

462/8492/15-к

Назва суду

Заводський
районний
суд міста
Дніпродзержинська
Дніпропетровської
області

Залізничний суд м.
Львова

№

24

25

Угода

-

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
10 грудня 2015
року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого брюлетеня)

Обвинувачену
визнано винною у
скоєнні кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

Обвинувачений

виборець

член виборчої комісії

Призначено покарання у виді
5 років позбавлення волі з
позбавленням права обіймати
посади та займатись діяльністю,
пов’язаною із підготовкою
та проведенням виборів чи
референдуму на строк 1 рік

Призначити покарання у виді
обмеження волі строком на 1 рік

Призначення покарання

На підставі ст.75 КК України
звільнено від відбування
призначеного покарання із
випробуванням протягом
іспитового строку тривалістю
1 рік

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання, іспитовий строк на
1 рік.
Покладено обов’язки
повідомляти КВІ про зміну свого
місця проживання, періодично
з’являтися для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

694/2021/15-к

345/4110/15-к

Назва суду

Звенигородський
районний суд
Черкаської
області

Калуський
міськрайонний
суд Івано-Франківської
області

№

26

27

Призначено покарання у вигляді
5 років позбавлення волі з
позбавленням права займатися
будь-якою діяльністю, пов’язаною
з виборчим процесом, строком
на 2 роки.

Призначено покарання – штраф
у розмірі 100 неопод. мін. доходів
громадян (1 700 грн)

-

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
30 жовтня 2015
року

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

Обвинуваченого
визнано винним
за ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Призначення покарання

Угода

Вирок

Обвинувачений

член комісії

виборець

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання у вигляді позбавлення
волі, іспитовий строк – 1 рік,
зобов’язано не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ, повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
роботи або навчання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

28

29

Вирок

№ судової
справи

157/197/16-к

157/314/16-к

№

Обвинувачений

виборець

член дільничної виборчої комісії

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 31 березня
2016 року

-

Угода

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років
з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов’язаною із виборчим
процесом, строком на 2 роки

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 40 неопод. мін.
доходів громадян (680 грн)

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
основного покарання, іспитовий
строк – 1 рік, покладено
обов’язки: не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ; повідомляти
КВІ про зміну місця проживання;
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

57/196/16-к

157/184/16-к

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

№

30

31

-

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)
Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
22 лютого 2016
року

Угода

Вирок

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у виді
обмеження волі на строк 1 рік

Призначити покарання у
виді штрафу в розмірі сорока
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, що становить
680 (шістсот вісімдесят) гривень

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України засуджену звільнено
від відбування призначеного
покарання, іспитовий строк - 1
рік, покладено обов’язки: не
виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ, повідомляти
КВІ про зміну місця свого
проживання, роботи, періодично
з’являтись до КВІ для реєстрації

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

157/57/16-к

57/183/16-к

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

№

32

33

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
14 січня 2016
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
24 лютого 2016
року

Вирок

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
доходів громадян (1 700 грн)

Призначено покарання у виді
обмеження волі на строк 1 рік

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання з випробувальним
строком на 1 рік, покладено
обов’язки: не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ; повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
роботи або навчання; періодично
з’являтися для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

57/429/16-к

157/607/16-к

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

№

34

35

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
27 квітня 2016
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
15 червня 2016
року

Вирок

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

виборець

Призначено покарання у виді
обмеження волі на строк 1 рік

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років
з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов’язаною із виборчим
процесом, строком на 2 роки

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
призначеного покарання з
призначенням іспитового строку
на 1 рік. Покладено обов’язки,
а саме: не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ; повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

На підставі ст. 75, 76 КК України
звільнено від відбування
основного покарання з
випробувальним строком на
1 рік, покладено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ; повідомляти КВІ
про зміну місця проживання;
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

157/645/16-к

157/63/16-к

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

№

36

37

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
23 червня 2016
року

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(виборець отримав
бюлетень за іншу
особу)
-

Угода

Вирок

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

виборець

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
(1 700 грн)

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років
з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов’язаною із виборчим процесом
на строк 2 роки

Призначення покарання

Розстрочено призначене
покарання у виді штрафу у
розмірі 100 неопод. мін. доходів
громадян, що становить 1 700 грн,
на десять місяців із виплатою
частинами щомісячно по 170
грн, починаючи із часу набрання
вироком законної сили

На підставі ст.75, ст. 76 КК
України засуджену звільнено
від відбування призначеного
основного покарання, іспитовий
строк – 1 рік, покладено
обов’язки: не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ, повідомляти
КВІ про зміну місця свого
проживання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

157/303/16-к

369/5667/16-к

Назва суду

Камінь-Каширський
районний суд
Волинської
області

Києво-Святошинський районний суд
Київської
області

№

38

39

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 15 березня
2016 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
21 червня 2016
року

Вирок

Визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст.
160 КК України (підкуп
виборців: пропозиція
неправомірної вигоди)

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

виборець

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України обвинуваченого
звільнено від відбування
покарання з випробуванням
– іспитовим строком 1 рік 6
місяців. Покладено обов’язки
повідомляти КВІ про зміну місця
проживання, роботи, періодично
з’являтись до КВІ на реєстрацію

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років
з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов’язаною із виборчим
процесом, строком на 2 роки

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 3 роки
з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
які пов’язані з безпосередньою
реалізацією виборцями чи
учасниками референдуму свого
виборчого права чи права на
участь у референдумі, на строк
2 роки.
Стягнуто на користь держави
1 320 грн судових витрат за
проведення судових експертиз

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
основного покарання з
випробуванням, строком на 1
рік, покладено обов’язки: не
виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ; повідомляти КВІ
про зміну місця проживання;
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

Призначення покарання

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
19 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
21 квітня 2016
року

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинуваченого
визнано винним у
скоєні кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Краматорський
міський суд
Донецької
області

Краматорський
міський суд
Донецької
області

40

41

Угода

Назва суду

Вирок

№ судової
справи

234/19134/15-к

№ 234/19137/15-к

№

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено йому покарання
у вигляді штрафу в розмірі 100
неопод. мін. доходів громадян (1
700 грн)

Призначено покарання у вигляді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
доходів громадян (1 700 грн)

Призначення покарання

-

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Обвинувачений

заступник голови територіальної виборчої комісії

№ судової
справи

234/19599/15-к

234/19675/15-к

Назва суду

Краматорський
міський суд
Донецької
області

Краматорський
міський суд
Донецької
області

№

42

43

-

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
3 грудня 2015
року

Обвинувачений
визнаний винним у
скоєні кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст.
160 КК України (підкуп
виборців: отримання
неправомірної вигоди)

Обвинувачену визнано
винною у скоєнні
злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 157, ч.1 ст. 366
КК України (внесення
до документів
кандидата неправдивих
відомостей)

Угода

Вирок

На підставі ст. 70 ч. 1 КК
України, за сукупністю злочинів,
шляхом поглинення менш
суворого покарання більш
суворим, остаточно призначено
обвинуваченій покарання у
вигляді 3 років позбавлення волі,
з позбавленням права обіймати
посади у виборчих комісіях
строком на два роки, з ізоляцією
обвинуваченої та поміщенням
її до кримінально-виконавчої
установи закритого типу

Призначено йому покарання
у вигляді штрафу в розмірі 100
неопод. мін. доходів громадян (1
700 грн)

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
призначеного покарання з
іспитовим строком на 2 роки,
покладено обов’язки: не
виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ; повідомляти КВІ
про зміну місця проживання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
21 квітня 2016
року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
18 листопада
2015 року

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборцю виборчого
бюлетеня)

Обвинуваченого
визнано винним у
скоєнні кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Красноармійський
міськрайонний суд
Донецької
області

Ленінський
районний
суд м.
Полтави

44

45

Угода

Назва суду

Вирок

№ судової
справи

235/1502/16-к

553/4207/15-к

№

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено покарання у вигляді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
(1 700 грн)

Призначено покарання у вигляді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
(1 700 грн)

Призначення покарання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

283/2739/15-к

80/3270/15-к

Назва суду

Малинський
районний
суд Житомирської
області

Марганецький
міський суд
Дніпровської
області

№

46

47

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
25 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
4 листопада
2015 року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винними у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 3
ст. 158 КК України
(підписання протоколу
до внесення цифрових
даних, заповнення
протоколу не на
засіданні ДВК)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинувачений

2 члени дільничної виборчої комісії

виборець

У вигляді штрафу в розмірі 100
неопод. мін. доходів громадян (1
700 грн)

Призначено покарання у виді
5 років позбавлення волі з
позбавленням права обіймати
посади у виборчих комісіях під
час проведення референдуму
та виборів Президента України,
місцевих виборів строком на 3
роки

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України обвинувачених звільнено
від відбування основного
покарання, іспитовий строк – 1
рік. Встановлено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ, повідомляти КВІ
про зміну місця проживання,
періодично з’являтися для
реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

372/711/16-к

372/713/16-к

323/3538/15-к

Назва суду

Обухівський районний суд
Київської
області

Обухівський районний суд
Київської
області

Оріхівський
районний
суд Запорізької
області

№

48

49

50

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)
-

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
4 березня 2016
року

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборчого бюлетеня
виборцю)

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 04 березня
2016 року

Вирок

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборчого бюлетеня
виборцю)

Обвинувачений

виборець

член дільничної виборчої комісії

виборець

Призначено покарання у виді
5 років позбавлення волі, з
позбавленням права займати
посади, пов’язані з виборчим
процесом та процесом
проведення референдуму,
строком на 3 роки

Призначено покарання у
вигляді штрафу 200 неопод.
мін. (3 400 грн). Стягнено
витрати за проведення судовопочеркознавчої експертизи,
вартість якої складає 982, 08 грн

Призначено узгоджене
сторонами покарання у виді
штрафу в розмірі 200 неопод.
мін. (3 400 грн). Стягнено в
дохід держави процесуальні
витрати на залучення експерта
в кримінальному провадженні в
розмірі 768,00 грн

Призначення покарання

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено обвинувачену
від відбування основного
покарання, іспитовий строк
– 1 рік, покладено обов’язки
періодично з’являтись для
реєстрації в КВІ, не виїжджати
за межі України на постійне
проживання без дозволу КВІ та
повідомляти КВІ про зміну місця
роботи, проживання або навчання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

567/123/16-к

604/387/16-к

Назва суду

Острозький
районний
суд Рівненської
області

Підволочиський
районний
суд Тернопільської
області

№

51

52

Угода

-

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
27 травня 2016
року

Вирок

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 4 ст.
160 КК України (підкуп
виборців: пропозиція
неправомірної вигоди з
боку кандидата)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст.
158-1 КК України (член
ВК отримав бюлетень
за іншу особу)

Обвинувачений

кандидат у депутати місцевої ради

виборець

Призначено узгоджену
сторонами міру покарання,
у вигляді штрафу в розмірі
200 неопод. мін. (3 400 грн), з
позбавленням права обіймати
посади, пов’язані з діяльністю
у виборчих комісіях до органів
державної та місцевої влади
строком на 2 роки

Призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років
з позбавленням права займати
посади в органах державної
виконавчої влади строком 1 рік,
стягнуто на користь держави
витрати на проведення експертиз
в сумі 3382,50 грн

Призначення покарання

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом)

На підставі статті 75 КК України
звільнено від відбуття основного
покарання з випробуванням,
встановивши іспитовий строк – 1
рік 6 місяців

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

584/1217/15-к

569/3851/16-к

Назва суду

Путивльський районний суд
Сумської
області

Рівненський
міський
суд

№

53

54

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
18 листопада
2015 року

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості
від 24 березня
2016 року

Вирок

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1
ст. 158-1 КК України
(неправомірна видача
виборчого бюлетеня
виборцю)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинувачений

виборець

виборець

Призначено узгоджене покарання
у виді штрафу в розмірі 100
неопод. мін. (1 700 грн). Стягнуто з
обвинуваченого в дохід держави
процесуальні витрати, пов’язані
із залученням експерта в розмірі
491 грн 04 коп.

Призначено узгоджене покарання
у виді штрафу в розмірі 30
неопод. мін. (510 грн)

Призначення покарання

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

513/1507/15-к

572/195/16-к

Назва суду

Саратський
районний
суд Одеської області

Сарненський
районний
суд Рівненської
області

№

55

56

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
22 липня 2016
року

Обвинувачену визнано
винною у скоєнні
злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 158-1, ч. 4 ст.
158 КК України (член
виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Обвинуваченого
визнано винним у
вчиненні злочину,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)
-

Угода

Вирок

Обвинувачений

член дільничної виборчої комісії

виборець

Призначено покарання у виді
обмеження волі на строк 1 рік

Застосовано ст. 69 КК України
(більш м’яке покарання, ніж
визначено законом) на підставі
ст. 75 КК України звільнено
від відбування покарання з
іспитовим строком 2 роки.
Покладено обов’язки не
виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ; повідомляти КВІ
про зміну місця проживання,
роботи та періодично з’являтися
для реєстрації в КВІ

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України
за сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого
покарання більш суворим
призначено остаточне покарання
у виді позбавлення волі строком
на 5 років з позбавленням права
обіймати посади, пов’язані із
діяльністю у виборчих комісіях на
строк 2 роки 6 місяців

На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України обвинуваченого
звільнено від відбування
покарання з іспитовим строком
на 1 рік. Покладено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне місце проживання
без дозволу КВІ, повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
роботи, періодично з’являтись
для реєстрації в органи КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Призначення покарання

Сарненський
районний
суд Рівненської
області

57

58

Назва суду

Соснівський
районний
суд м.
Черкаси

№ судової
справи

572/425/16-к

712/2192/16-к

№

Обвинувачений

виборець

виборець

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Обвинуваченого
визнано винним
у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого
ч. 1 ст. 158-1 КК
України (незаконне
приховування
виборчого бюлетеня)

Вирок

-

-

Угода

Призначено покарання у виді
штрафу в розмірі 100 неопод. мін.
(1 700 грн).
Обвинувальний вирок скасовано
ухвалою Апеляційного суду
Черкаської області від 22
листопада 2016 року

Призначено покарання у виді 1
року 6 місяців обмеження волі.
Застосовано примусові заходи
медичного характеру у виді
амбулаторної психіатричної
допомоги у примусовому порядку
за місцем відбування покарання

Призначення покарання

Згідно зі ст. 75 КК України
звільнено від відбування
покарання з випробуванням
з іспитовим строком на 1 рік
з покладенням обов’язків: не
виїжджати за межі України без
дозволу КВІ; повідомляти КВІ
про зміну місця проживання,
роботи

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

607/19608/15-к

686/24893/15-к

Назва суду

Тернопільський
міськрайонний суд
Тернопільської
області

Хмельницький
міськрайонний суд
Хмельницької
області

№

59

60

-

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)

Обвинувачену
визнано винною у
вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборчого бюлетеня
членом комісії)
Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
17 грудня 2015
року

Угода

Вирок

Обвинувачений

член комісії

член комісії

Позбавлення волі строком на
3 роки з позбавленням права
бути членом виборчої комісії
чи офіційним спостерігачем на
виборах строком на 2 роки.
Додаткове покарання у виді
позбавлення права бути членом
виборчої комісії

Призначено покарання у виді
позбавлення волі строком на
5 років з позбавленням права
обіймати посади, пов’язані з
виконанням організаційнорозпорядчих функцій під час
виборчих кампаній строком на
2 роки

Призначення покарання

Застосовано ст. 69 КК України
(призначено більш м’яке
покарання, ніж визначено
законом). На підставі ст. 75,
ст. 76 КК України звільнено
від відбування покарання з
іспитовим строком на 3 роки,
покладено обов’язки:
повідомляти КВІ про зміну місця
проживання;
не виїжджати за межі України
на постійне проживання без
дозволу КВІ;
періодично з’являтись для
реєстрації в КВІ

На підставі ст. 75, ст. 76
КК України, звільнено від
призначеного основного
покарання з іспитовим строком
на 1 рік.
Зобов’язано не виїжджати за межі
України на постійне проживання
без дозволу КВІ; повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
роботи або навчання; періодично
з’являтися для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

Угода

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
27 листопада
2015 року

Вирок

Обвинувачену визнано
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(незаконна видача
виборчого бюлетеня
спостерігачу)

Обвинувачений

виборець

№ судової
справи

686/23637/15-к

Назва суду

Хмельницький
міськрайонний суд
Хмельницької
області

№

61

Призначено покарання у вигляді
3 років позбавлення волі, з
позбавленням права бути членом
виборчої комісії чи офіційним
спостерігачем на виборах на
строк 2 роки

Призначення покарання

Застосовано ст. 69 КК України
(призначено більш м’яке
покарання, ніж визначено
законом).
На підставі ст. 75, ст. 76
КК України звільнено від
відбування покарання та
призначено іспитовий строк на
1 рік, покладено обов’язки:
повідомляти КВІ про зміну місця
проживання, роботи; періодично
з’являтися для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

№ судової
справи

727/8656/15-к

590/42/16-к

Назва суду

Шевченківський
районний
суд м.
Чернівці

Ямпільський районний суд
Сумської
області

№

62

63

Обвинувачена визнана
винною у вчиненні
кримінального
правопорушення,
передбаченого ч. 2
ст. 158-1 КК України
(член виборчої комісії
отримав бюлетень за
іншу особу)

Призначено
узгоджене сторонами покарання
із застосуванням ст. 69 КК
України, у виді штрафу в
розмірі 50 неопод. мін. доходів
громадян, тобто в сумі 850 грн,
без позбавлення права обіймати
певні посади або займатись
певною діяльністю

призначено 3 покарання у вигляді
3 років позбавлення волі

Судом
затверджена
угода про
визнання
винуватості від
28 жовтня 2015
року

Обвинувачені визнані
винними за ч. 4 ст. 160
КК України (підкуп
виборців: пропозиція
неправомірної вигоди)

Судом
затверджено
угоду про
визнання
винуватості від
25 січня 2016
року

Призначення покарання

Угода

Вирок

Обвинувачений

3 виборці

член дільничної виборчої комісії

Застосовано ст. 69 КК України
(призначено більш м’яке
покарання, ніж визначено
законом)

Призначено покарання із
застосуванням ст. 69 КК України.
На підставі ст. 75, ст. 76 КК
України звільнено від відбування
покарання з іспитовим строком
на 1 рік, покладено обов’язки:
не виїжджати за межі України
на постійне місце проживання
без дозволу КВІ; повідомляти
КВІ про зміну місця проживання,
роботи або навчання; періодично
з’являтися для реєстрації в КВІ

Відстрочення/Звільнення/
Призначення більш м’якого
покарання

НОТАТКИ

190

НОТАТКИ

191
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