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Шановна Олено Олексіївно!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному              
15 лютого 2023 року (Протокол № 75), розглянув проект Закону про внесення 
змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання 
інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації, 
реєстр. № 8310 від 27.12.2022, поданий народним депутатом України 
Потураєвим М. Р. та іншими народними депутатами України, (далі – 
законопроект).

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект спрямований на 
вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення 
передвиборної агітації і передбачає внесення істотних змін до Виборчого 
Кодексу України.

Пропоновані законопроектом зміни, зокрема, стосуються регулювання 
питань щодо: 
 права журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа на 

безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з усіма типами 
виборів, а також на отримання інформації щодо ходу підготовки і проведення 
виборів;

 відкритості інформації, яка міститься в документах, поданих до виборчої 
комісії для реєстрації кандидатів; 

 інформації фінансових звітів про надходження та використання коштів 
виборчих фондів політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів на 
загальнодержавних та місцевих виборах, а також інформації про адресу 
місцезнаходження, персональний склад із зазначенням керівних посад, 
номерів телефонів та електронну пошту окружної, територіальної та 
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дільничної виборчих комісій на відповідних виборах;
 дотримання медіа засадничих принципів достовірності, повноти, 

збалансованості та неупередженої подачі інформації про виборчі процеси; 
 вимог до репрезентативності опитувань громадської думки; 
 порядку поширення суб’єктами у сфері медіа матеріалів передвиборної 

агітації на усіх носіях, в тому числі у мережі Інтернет; 
 визначення прихованої передвиборної агітації; 
 підстав та порядку здійснення передвиборної агітації;
 вимог до змісту, форми, маркування та джерел фінансування матеріалів 

передвиборної агітації, які поширюються в мережі Інтернет, у тому числі на 
платформах спільного доступу до інформації; 

 права кандидатів або партії звертатися до суб’єкта у сфері медіа у разі 
поширення про них інформації, яку вони вважають недостовірною, з 
вимогою опублікувати їх відповідь;

 порядку поширення матеріалів, які містять передвиборну агітацію, на всіх 
медійних платформах; 

 заборони на ведення передвиборної агітації органам державної влади, 
органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого 
самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим 
особам, а також працівникам підприємств, організацій, установ державної та 
комунальної форми власності.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  
підтримує необхідність удосконалення правового регулювання інформаційного 
забезпечення виборів і в цілому позитивно оцінює новели законопроекту, але 
одночасно висловлює зауваження до нього.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу визнав положення законопроекту такими, що 
регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу 
та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 
політики підтримує прийняття законопроекту за основу та вважає, що його 
прийняття сприятиме забезпеченню прозорості виборів, виконанню медіа 
головної місії - донесення до суспільства та до виборців об’єктивної, 
збалансованої інформації. 

Міністерство освіти і науки України в межах компетенції не має 
пропозицій та зауважень до законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що 
законопроект потребує надання додаткових розрахунків та обґрунтувань. 
Розробник законопроекту не дотримав вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України і статті 91 Регламенту Верховної Ради України 
стосовно подання пропозицій змін до законодавчих актів щодо скорочення 
витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 
збалансованості бюджету.  



3

Міністерство культури та інформаційної політики України підтримує 
законопроект.  

У ході обговорення проекту Закону народні депутати України – члени 
Комітету зазначили, що його прийняття призведе до збільшення прозорості 
виборчого процесу, дотримання прав суб’єктів медіа на доступ до інформації та 
сприятиме запобіганню зловживанням під час здійснення передвиборчої агітації.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: 
звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання 
інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації, 
реєстр. № 8310 від 27.12.2022, поданий народним депутатом України 
Потураєвим М. Р. та іншими народними депутатами України, за наслідками 
розгляду у першому читанні прийняти за основу.

З повагою
Голова Комітету                                                              А. ЗАДОРОЖНИЙ


