
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності 

за порушення законодавства в частині фінансування та подання звітності політичними партіями» 
 

 

 

 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням змін 
Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

 
Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 
 
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через         

два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому         
правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за             
винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення       
відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до       
цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може          
бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення           
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через          
три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні          
правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення,     
пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених       
статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено     
протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з             
дня його вчинення. 

 
 
 
 
 
У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях          

порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне     
стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня           
прийняття рішення про закриття кримінального провадження. 

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 
 
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через         

два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому         
правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за             
винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення       
відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до       
цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може          
бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення           
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як         
через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні           
правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення,     
пов’язаного з корупцією, а також правопорушення, передбаченого       
статтею 164-14, цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох       
місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його             
вчинення. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень,     
передбачених статтями  212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути       
накладено протягом шістьох місяців з дня його виявлення, але не          
пізніше двох років з дня його вчинення. 

 
У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях          

порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне     
стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня           
прийняття рішення про закриття кримінального провадження. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1567#n1567
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1567#n1567
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page2#n196
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1567#n1567
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
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Стаття 21215. Порушення порядку надання або отримання внеску на 

підтримку політичної партії, порушення порядку надання або 
отримання державного фінансування статутної діяльності політичної 

партії, порушення порядку надання або отримання фінансової 
(матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або 

агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму 
 
Порушення встановленого законом порядку надання або отримання       

внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого       
порядку надання або отримання державного фінансування статутної       
діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого        
законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної)       
підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з       
всеукраїнського або місцевого референдуму - 

 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до          

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -          
від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян         
з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або          
отриманої з порушенням закону. 

 
Доповнити новою частиною 

 
 

Стаття 21215. Порушення порядку надання або отримання внеску на 
підтримку політичної партії, порушення порядку надання або 

отримання державного фінансування статутної діяльності 
політичної партії, порушення порядку надання або отримання 

фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної 
агітації або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму 

 
Порушення встановленого законом порядку надання або      

отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення       
встановленого порядку надання або отримання державного      
фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само        
порушення встановленого законом порядку надання або отримання       
фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної      
агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму - 

 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до          

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на       
посадових осіб - від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних        
мінімумів доходів громадян з конфіскацією подвійної суми внеску на         
підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням        
закону. 

 
Не відкриття політичною партією, її місцевою організацією,       

яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи        
рахунку в установах банків України, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб        
політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому        
порядку набула статусу юридичної особи - від двохсот до трьохсот          
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 21221. Порушення порядку подання фінансового звіту про 
надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
 
Доповнити новою частиною 

 
 

 
 
 
Порушення встановленого порядку або строків подання фінансового       

звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту         
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового         
характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням        
встановлених вимог, - 

 
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот         

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Стаття 21221. Порушення порядку подання фінансового звіту про 
надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

 
Неподання політичною партією звіту політичної партії про       

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру- 
 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі         
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

 
Порушення встановленого порядку або строків подання      

фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого        
фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і         
зобов’язання фінансового характеру або подання таких звітів,       
оформлених з порушенням встановлених вимог, 

 
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб        

політичної партії, її місцевої організації, розпорядника виборчого       
фонду політичної партії, її місцевої організації чи кандидата від         
політичної партії (місцевої організації партії) від двохсот до        
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне 
правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення    
складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або      
представником громадської організації чи органу громадської      
самодіяльності. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його       
оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку          
вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

 
Доповнити новою частиною 
 
 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне 
правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення    
складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або      
представником громадської організації чи органу громадської      
самодіяльності. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його       
оформлення, складається у двох примірниках, один з яких під розписку          
вручається особі, яка притягається до адміністративної      
відповідальності. 

 
У разі якщо особа відмовляється від отримання другого        

примірника протоколу про адміністративне правопорушення,     

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
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Протокол не складається у випадках, передбачених статтею     

258 цього Кодексу. 

складеного за вчинення адміністративного правопорушення,     
передбаченого статтями 172-4–172-9, 188-46, 212-15, 212-21 цього    
Кодексу або не з'являється для ознайомлення з таким протоколом,         
другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення      
та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення        
адміністративного правопорушення, рекомендованим поштовим    
відправленням із повідомленням про вручення та з описом        
вкладення не пізніше наступного робочого дня з дня складення         
протоколу про адміністративне правопорушення разом із      
супровідним листом в конверті з позначкою "особисто"       
направляються особі, щодо якої складено протокол про       
адміністративне правопорушення. 

 
Протокол не складається у випадках, передбачених статтею     

258 цього Кодексу. 
 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне 
правопорушення 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:      
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,           
яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до         
адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час        
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,       
який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища,       
адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка          
притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,      
необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно       
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка         
притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків       
і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної        
відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про         

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне 
правопорушення 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:      
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,           
яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до         
адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час        
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,       
який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища,       
адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка          
притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,      
необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно       
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка         
притягається до адміністративної відповідальності; при наявності      
свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими          
особами. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran509#n509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran509#n509
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran509#n509
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran509#n509
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це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має        
право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які         
додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від          
його підписання. 

При складенні протоколу особі, яка притягається до       
адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки,       
передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у        
протоколі. 

 
Доповнити новою частиною 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної        
відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про         
це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має        
право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які         
додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення         
від його підписання. 

При складенні протоколу особі, яка притягається до       
адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і      
обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться       
відмітка у протоколі. 

 
У разі якщо особа не з'являється для ознайомлення з         

протоколом, який складений за вчинення адміністративного      
правопорушення, передбаченого статтями   
172-4–172-9, 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу, другий примірник     
такого протоколу про адміністративне правопорушення,     
підписаний особою, яка його склала, разом з копіями інших         
матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного      
правопорушення, рекомендованим поштовим відправленням із     
повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше         
наступного робочого дня з дня складення протоколу про        
адміністративне правопорушення разом із супровідним листом в       
конверті з позначкою "особисто" направляються особі, щодо якої        
складено протокол про адміністративне правопорушення. 

 
Доповнити цей Кодекс новою статтею 275-1  Стаття 275-1. Інші особи, які беруть участь у провадженні 

в справі про адміністративне правопорушення 
  

У розгляді справи про адміністративне правопорушення,      
передбачене статтями 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу можуть      
брати участь уповноважені особи Національного агентства з       
питань запобігання корупції. Ці особи мають право: знайомитися з         
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти       

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran607#n607
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran607#n607
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1827#n1827
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клопотання, а також мають інші права, передбачені законами        
України. 

 
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне 

правопорушення 
Справа про адміністративне правопорушення розглядається за      

місцем його вчинення. 
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені     

статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою,            
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення          
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем         
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені     
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення           
або за місцем проживання порушника. 

Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення       
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі,       
розглядаються за місцем оброблення та обліку таких правопорушень. 

 
Доповнити новою частиною 

 
 
Адміністративними комісіями справи про адміністративні     

правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника. 
Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду         

справи про адміністративне правопорушення. 
 

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне 
правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за      
місцем його вчинення. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені     
статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою,            
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення          
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем         
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені     
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення           
або за місцем проживання порушника. 

Справи про адміністративні правопорушення у сфері      
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному       
режимі, розглядаються за місцем оброблення та обліку таких        
правопорушень. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені     
статтями 21215 і 21221 цього Кодексу, розглядаються за        
місцезнаходженням органу, що має право складати протоколи. 

 
Адміністративними комісіями справи про адміністративні     

правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника. 
Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду         

справи про адміністративне правопорушення. 
 

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про 
адміністративне правопорушення 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може       
бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною      

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про 
адміністративне правопорушення 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може       
бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною      

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3724#n3724
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3724#n3724
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п’ятою статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також           
потерпілим. 

 
Доповнити новою частиною 

 
 
 
Постанова районного, районного у місті, міського чи       

міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення       
може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом. 

 

п’ятою статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також           
потерпілим. 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення,      
передбачене статтями 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу, також      
може бути оскаржено Національним агентством з питань       
запобігання корупції. 

Постанова районного, районного у місті, міського чи       
міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного      
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом. 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами) 
 

Стаття 1591. Порушення порядку фінансування політичної      
партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або       
місцевого референдуму 

 
1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про         

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у         
фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого        
фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних       
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох           
років. 

 
2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії        

особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не              
має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії           
фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі,          
умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення       
передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого       

Стаття 1591. Порушення порядку фінансування політичної      
партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або       
місцевого референдуму 

 
1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про         

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у         
фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого        
фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних       
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до          
трьох років. 

 
2. Умисне здійснення внеску на користь політичної партії        

фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі,          
умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для      
здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або       
місцевого референдуму фізичною особою або від імені юридичної        
особи у великому розмірі, а так само умисне отримання внеску на           

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3724#n3724
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2582#n2582
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3771#n3771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3896#n3896
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3724#n3724
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референдуму фізичною особою або від імені юридичної особи у         
великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від імені             
юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання             
внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати           
такий внесок, або у великому розмірі, умисне отримання у великому          
розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної       
агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, умисне        
отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка        
не має права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних       
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до          
трьох років. 

 
 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,         

вчинені повторно, - 
караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних       

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до          
трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за         
попередньою змовою групою осіб, організованою групою або поєднані з         
вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні        
передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого       
референдуму, - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або         
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати          
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 
Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми        

грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг,        

користь партії у великому розмірі, умисне отримання у великому         
розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні      
передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого       
референдуму, – 

 
 
 
 
 
 
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних       

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до          
трьох років. 

 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,         

вчинені повторно, - 
караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних       

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох          
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права           
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до          
трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за         
попередньою змовою групою осіб, організованою групою або поєднані        
з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у        
здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або       
місцевого референдуму, - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або         
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати          
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 
Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми        

грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг,        
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нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи       
негрошового характеру, що у два чи більше разів перевищує         
встановлений законом максимальний розмір внеску на підтримку       
політичної партії чи максимальний розмір фінансової (матеріальної)       
підтримки на здійснення передвиборної агітації або агітації з        
референдуму. 

 

нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи       
негрошового характеру, що у два чи більше разів перевищує         
встановлений законом максимальний розмір внеску на підтримку       
політичної партії чи максимальний розмір фінансової (матеріальної)       
підтримки на здійснення передвиборної агітації або агітації з        
референдуму. 

 


