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№

1

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ

2

«Про внесення змін до Закону України
«Про політичні партії в Україні» щодо
удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»

3

Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:

4

І. Внести зміни до таких законів України:

ЗАКОН УКРАЇНИ

-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Розділ І законопроекту викласти в такій
редакції:
"І. Внести до Закону України «Про
політичні партії в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., №23, ст. 118)
такі зміни:"
Обгрунтування:
згідно
правил
законодавчої
техніки,
оскільки
законопроектом передбачені зміни лише до
одного Закону.
5
6

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Про внесення змін до Закону України
«Про політичні партії в Україні» щодо
удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних
партій
Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я
є:
І. Внести до Закону України «Про
політичні партії в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст.
118 із наступними змінами) такі зміни:

1. У Законі України «Про політичні партії
в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., №23, ст. 118):
-2- Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433)

Відхилено

1) пункт 5 частини першої статті 12
викласти в такій редакції:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"5)
надавати
інформаційну,
організаційну,
методичну,
ресурсну,
фінансову
підтримку
громадським
об'єднанням (в тому числі за рахунок
коштів, виділених з державного бюджету на
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії), залучати громадські
об’єднання до реалізації статутної мети
(цілей) своєї діяльності, організовувати
роботу молодіжних просторів.
Підтримка
політичними
партіями
громадських об’єднань може надаватись у
вигляді грошових коштів чи іншого майна,
послуг,
нематеріальних
активів
на
безоплатній і безповоротній основі на
реалізацію проектів (програм, заходів),
пов’язаних із реалізацією статутної мети
(цілей) діяльності громадського об’єднання
та/або політичної партії в частині
залучення молоді до участі у політичному
житті країни.
Громадські об’єднання мають право
здійснювати спільну із політичною партією
реалізацію проектів (програм, заходів),
спрямованих на реалізацію статутної мети
(цілей) діяльності політичної партії в
частині залучення молоді до участі у
політичному житті країни, в тому числі
таку, що створює (може створити) для
політичної партії вигоди нематеріального
характеру (інформаційна, організаційна,
методична, ресурсна підтримка)
Не вважається внеском на підтримку
політичної партії діяльність громадських
об'єднань, визначена цим пунктом".
7
8

1) у статті 14:

1. У статті 14:
-3- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Кошти та інше майно політичних
партій. Приватне фінансування політичних
партій."
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

9

-4- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

10

Частину першу статті викласти у такій
редакції:
"
З
метою
провадження
незабороненої законом діяльності політичні
партії мають право володіти, користуватися та
розпоряджатися майном відповідно до
законодавства України. Майном політичної
партії є сукупність речей та інших цінностей
(включаючи нематеріальні активи), які мають
вартісне визначення, використовуються у
діяльності
політичної
партії
або
її
структурних утворень."
-5- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

11

Частину другу статті викласти у такій
редакції: "Політичні партії є неприбутковими
організаціями. Основу правового режиму
майна політичних партій, на якій базується
їхня діяльність, становить право власності.
Діяльність
політичної
партії
може
здійснюватися також на основі інших речових
прав,
передбачених
Цивільним
і
Господарським
кодексами
України.
Політична партія може володіти та
користуватися майном на підставі цивільних і
господарських договорів."
-6- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

12

Частину третю статті викласти у такій
редакції: "Надання фінансової та матеріальної
підтримки
політичним
партіям
може
здійснюватися у межах приватного та
державного
фінансування
статутної
діяльності політичних партій."
-7- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після частини третьої статті доповнити
новими частинами такого змісту:
"Приватне
фінансування
політичних
партій може здійснюватися фізичними та
юридичними особами (крім осіб, зазначених у
частині першій статті 15 цього Закону)

3

№

13

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

шляхом здійснення внесків на підтримку
політичної партії (організацій партії).
Розмір внесків, окрім внесків грошовими
коштами, визначається на основі ринкової
вартості ідентичних або подібних робіт,
товарів та послуг на відповідному ринку та
обчислюються
політичною
партією
(організацією партії) за методологією,
розробленою та затвердженою центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики,
за погодженням з Національним агентством з
питань запобігання корупції, з урахуванням
інформації, наданої фізичною чи юридичною
особою щодо загальної вартості (суми) та
обсягу
власних
витрат
фінансовоматеріальних
ресурсів,
пов'язаних
із
приватним фінансуванням політичної партії.
Політична партія (організація партії) має
право здійснювати незалежну оцінку розміру
внесків, яка проводиться шляхом залучення
суб’єктів оціночної діяльності на підставі
договору про оцінку вартості певного виду
внесків із дотриманням національних
стандартів оцінки та інших нормативноправових актів з методичного регулювання
незалежної оцінки."
-8- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Частину четверту статті викласти у такій
редакції: "Види внесків, що можуть
здійснюватися на підтримку політичних
партій: 1) внесок грошовими коштами; 2)
майновий внесок; 3) внесок роботами або
послугами; 4) внесок нематеріальними
активами; 5) внесок, здійснений шляхом
надання переваг, пільг або інших вигод
нематеріального характеру; 6) внесок,
здійснений шляхом фінансування заходів або
фінансування
діяльності
на
користь
політичної партії."
-9- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

4

№

14

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

у статті 14:
частину четверту викласти у такій
редакції:
«Внеском на підтримку політичної партії є
грошові кошти чи інше майно, переваги,
пільги,
послуги,
позики
(кредити),
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального або негрошового характеру,
у тому числі членські внески членів
політичної партії, спонсорство третіми
особами заходів чи іншої діяльності на
підтримку партії, товари, роботи, послуги,
надані або отримані безоплатно чи на
пільгових умовах (за ціною, нижчою за
ринкову вартість ідентичних або подібних
робіт, товарів та послуг на відповідному
ринку), отримані політичною партією, її
місцевою організацією, яка в установленому
порядку набула статусу юридичної особи.
Внески на підтримку політичної партії
майном,
роботами
або
послугами,
нематеріальними активами, на суму понад
п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановлених на 1
січня року, у якому здійснюються такі внески,
можуть здійснюватися виключно шляхом
укладення у письмовій формі відповідних
цивільних чи господарських договорів та
фактичного виконання умов цих договорів.»;
-10- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Частину п`яту статті виключити.
15

-11- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Частину шосту статті викласти у такій
редакції: "Політична партія та всі її місцеві
організації, які набули статусу юридичної
особи, протягом 30 календарних днів з дня
реєстрації зобов’язані відкрити не менше
одного банківського рахунку. Реквізити
банків, в яких відкриті рахунки політичної
партії та її місцевих організацій, які в

5

№

16

Редакція, прийнята в першому читанні

а) після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

установленому порядку набули статусу
юридичної особи, і банківські реквізити таких
рахунків оприлюднюються на офіційному
веб-сайті політичної партії (за наявності) та
зазначаються у звіті про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру
політичної партії. Про відкриття та закриття
банківських рахунків відповідні банки
повідомляють Національне агентство з питань
запобігання
корупції
протягом
трьох
банківських днів у порядку, встановленому
Національним
банком
України
за
погодженням з Національним агентством з
питань запобігання корупції. Набуття,
зберігання та використання політичною
партією (організацією партії) грошових
коштів може здійснюватися виключно через
банківські операції."
-12- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

Підпункт а) підпункту 1 пункту 1 розділу І
викласти в такій редакції:
а) після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
"Політична партія має право укласти
договір банківського вкладу за рахунок
коштів державного фінансування статутної
діяльності, за умови, повернення суми вкладу
на поточний рахунок політичної партії,
відкритий для зарахування грошових коштів
державного фінансування, до закінчення
одного року з моменту отримання політичною
партією державного фінансування."
-13- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) після частини шостої доповнити двома
новими частинами такого змісту:

У пункті 1 Розділу І законопроекту:
1) підпункт «а» підпункту 1 пункту 1
законопроекту викласти у такій редакції:
«а) після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
«Кошти політичної партії, у тому числі
кошти державного фінансування статутної
діяльності
політичної
партії,
можуть

6

№

17

Редакція, прийнята в першому читанні

«Кошти політичної партії, у тому числі
кошти державного фінансування статутної
діяльності
політичної
партії,
можуть
розміщуватись
на
поточному
або
депозитному
(вкладному)
банківському
рахунку з метою отримання пасивного доходу
у вигляді процентів на поточний або
депозитний
(вкладний)
банківський
рахунок.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розміщуватись
на
поточному
або
депозитному
(вкладному)
банківському
рахунку з метою отримання пасивного доходу
у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок.
Політична партія має право використовувати
кошти, отримані як пасивного доходу у
вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок,
на якому розміщені кошти державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, з урахуванням обмежень, встановлених
цим Законом для коштів, отриманих
політичною партією з державного бюджету на
фінансування її статутної діяльності.»;
-14- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

У абзаці третьому підпункту 1) пункту 1
розділу І законопроекту слова «депозитному
(вкладному)» замінити словами «вкладному
(депозитному)»,
а
слова
«депозитний
(вкладний)» замінити словами «вкладний
(депозитний)».
-15- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано редакційно

Кошти політичної партії, у тому числі
кошти державного фінансування статутної
діяльності
політичної
партії,
можуть
розміщуватись
на
поточному
або
депозитному
(вкладному)
банківському
рахунку з метою отримання пасивного доходу
у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок.
Вимоги щодо цільового використання
коштів державного фінансування статутної
діяльності
політичних
партій
не
застосовуються до коштів, отриманих
політичною партією як проценти за
розміщення на поточному або депозитному
(вкладному) банківському рахунку коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«Кошти політичної партії, у тому числі
кошти державного фінансування статутної
діяльності політичної партії, можуть
розміщуватися на поточному або вкладному
(депозитному) банківському рахунку з
метою отримання пасивного доходу у
вигляді процентів на поточний або вкладний
(депозитний) банківський рахунок.
Вимоги щодо цільового використання
коштів державного фінансування статутної
діяльності
політичних
партій
не
застосовуються до коштів, отриманих
політичною партією як проценти за
розміщення на поточному або вкладному
(депозитному) банківському рахунку коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії».
У зв'язку з цим частини сьому тринадцяту вважати відповідно частинами
дев'ятою - п'ятнадцятою;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-16- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

18

у статті 14
після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
«Кошти політичної партії, у тому числі
кошти державного фінансування статутної
діяльності
політичної
партії,
можуть
розміщуватись
на
поточному
або
депозитному
(вкладному)
банківському
рахунку з метою отримання пасивного доходу
у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок.
Політична партія може використовувати
кошти, отримані як пасивний дохід у вигляді
процентів на поточний або депозитний
(вкладний) банківський рахунок, на якому
розміщені кошти, отримані політичною
партією з державного бюджету для
фінансування її статутної діяльності, з
урахуванням
вимог
та
обмежень,
встановлених цим Законом на використання
коштів, отриманих політичною партією з
державного бюджету на фінансування її
статутної діяльності.»;
-17- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

19

Частину восьму статті викласти у такій
редакції: "Грошовий внесок на підтримку
політичної партії здійснюється виключно у
безготівковій формі фізичною особою
особисто або юридичною особою шляхом
перерахування суми внеску на відповідний
банківський рахунок."
-18- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

20

У частині дев`ятій після слів "фізичної
особи" доповнити словами "(в тому числі,
якщо такі банківські операції здійснюються
фізичними особами з використанням мережі
Інтернет)".
-19- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після частини десятої доповнити новою
частиною такого змісту: "Розмір внеску
грошовими коштами визначається сумою
перерахованих політичній партії та/або її
місцевим організаціям коштів (в тому числі до
їхніх виборчих фондів)."
21
22

23

б) частину одинадцяту доповнити новим
пунктом 10 такого змісту:
«10) кошти, які отримані політичною
партією як пасивні доходи у вигляді процентів
на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок.»;

-20- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

У абзаці п'ятому підпункту 1) пункту 1
розділу І законопроекту слова «депозитний
(вкладний)» замінити словами «вкладний
(депозитний)».
-21- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 1 розділу І доповнити
підпунктом в) такого змісту:
"в) після частини тринадцятої доповнити
новими частинами такого змісту:
"Не є внеском на підтримку політичної
партії матеріальні цінності, нематеріальні
активи, які безоплатно передані у власність
або користування політичної партії її
місцевими організаціями, що в установленому
порядку набули статусу юридичної особи, а
також матеріальні цінності, нематеріальні
активи, які безоплатно передані політичною
партією у власність або користування
місцевих організацій політичної партії.
Кошти, отримані політичною партією як
пасивні доходи у вигляді процентів на
поточний
або
депозитний
(вкладний)
банківський рахунок зараховуються на
окремий поточний рахунок, відкритий
політичною партією."
-22- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Частину одинадцяту доповнити новим
пунктом 11 такого змісту: "11) здійснення
благодійної діяльності членами політичної
партії, депутатами усіх рівнів рад, обраних від
політичної партії (організації партії) за умови,

2) частину тринадцяту доповнити
пунктом 10 такого змісту:
«10) кошти, які отримані політичною
партією як пасивний дохід у вигляді
процентів на поточний або вкладний
(депозитний) банківський рахунок».
2. У статті 17:
1) частину першу викласти в такій
редакції:
"Політичні партії, а також місцеві
організації політичних партій, які в
установленому порядку набули статусу
юридичної особи, ведуть бухгалтерську
звітність
у
встановленому
порядку,
проводять щорічний внутрішньопартійний
фінансовий аудит своєї діяльності, а також
проходять
зовнішній
незалежний
фінансовий аудит у випадках, передбачених
цим Законом";
2) після частини одинадцятої доповнити
двома
новими
частинами
такого
змісту:"Фінансові зобов’язання політичної
партії та її місцевих організацій, які в
установленому порядку набули статусу
юридичної особи, відображаються у тій
частині, яка не була виконана на кінець
звітного періоду. Фінансові зобов’язання у
звіті політичної партії про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру відображаються на підставі
договорів, інших правочинів, первинних
бухгалтерських
документів,
які
є
необхідними для відображення певної
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Пропозиції та поправки до проекту

що при здійсненні такої діяльності не
згадується назва партії (організації партії)
та/або не використовується зображення
символіки партії".
-23- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Доповнити новим абзацом такого змісту:
"2. У статті 17:
а) у частині першій після слів "місцеві
організації політичних партій" доповнити
словами "які в установленому порядку
набули статусу юридичної особи";
б) друге речення частини тринадцятої
викласти в такій редакції:
"При цьому інформація, що стосується
місцевих
організацій
партії,
які
у
встановленому порядку набули статусу
юридичної особи, вноситься політичною
партією щодо кожної такої організації
окремим додатком";
в) у частині двадцять сьомій слова
"відповідним законом про вибори" замінити
словами "Виборчим кодексом України".
У зв'язку з чим пункти 2-4 вважати
пунктами 3-5 відповідно".
Обгрунтування:
1. Пропонуємо конкретизувати вимогу
щодо необхідності ведення бухгалтерської
звітності (у діючій редакції - бухгалтерську
звітність мають вести абсолютно всі місцеві
організації політичних партій, навіть ті, які не
мають статусу юридичної особи). Наша
пропозиція: бухгалтерську звітність мають
вести лише ті місцеві організації політичної
партії, які мають статус юридичної особи.
2. Діючим порядком подання звіту
політичної партії про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру (наказ
НАЗК
від
19.02.2021
№
102/21),
передбачається,
що
звіт
заповнюють
уповноважені особи керівного органу
політичної партії, так й уповноважені особи

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

господарської операції у бухгалтерському
обліку політичної партії.У звіті про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
відображаються
лише
ті
фінансові зобов’язання, строк виконання
яких настав відповідно до умов договорів
або інших правочинів".У зв'язку з цим
частини дванадцяту - двадцять сьому
вважати
відповідно
частинами
чотирнадцятою - двадцять дев'ятою;
3) друге речення частини п'ятнадцятої
викласти в такій редакції: "При цьому
інформація, що стосується місцевих
організацій партії, які у встановленому
порядку набули статусу юридичної особи,
вноситься політичною партією щодо кожної
такої організації окремим додатком";
4) частину двадцять дев'яту викласти в
такій редакції:
"Подання
фінансових
звітів
про
надходження та використання коштів
виборчого фонду партії, її місцевої
організації, кандидата, висунутого партією
чи її місцевою організацією на виборах,
відповідно, Президента України, народних
депутатів України, місцевих виборах, а
також проведення їх аналізу здійснюються в
порядку,
встановленому
Виборчим
кодексом України".
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Пропозиції та поправки до проекту

місцевих організацій, які мають статус
юридичної
особи,
на
веб-порталі
з
використанням ЕЦП кожної такої особи.
Відповідно до діючої практики НАЗК у разі,
якщо уповноважена особа місцевої організації
зі статусом юридичної особи особисто з
використанням свого ЕЦП не внесла
інформацію до веб-порталу або внесла
несвоєчасно,
до
адміністративної
відповідальності за несвоєчасне та неповне
подання притягають ІНШУ ОСОБУ, а саме уповноважену особу політичної партії (тобто
притягують
до
адміністративної
відповідальності особу, яку не вчиняла
жодних порушень). Якщо політична партія
має більш ніж 100 місцевих організацій зі
статусом юрособи, практично нереально
вимагати від кожного керівника такої
місцевої організації оформити ЕЦП та
особисто своєчасно внести інформацію до
веб-порталу НАЗК. У зв'язку з чим НАЗК
масово притягує до адмінвідповідальності
уповноважених осіб політичних партій (за
неподання
звітності
місцевими
організаціями). Відтак ми пропонуємо, щоб
обов'язок подання такої інформації до Звіту
покладався саме на політичну партію.
-24- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 2) такого змісту:
"2) статтю 17 після п'ятнадцятого абзацу
доповнити новими абзацами такого змісту:
"Фінансові зобов’язання політичної партії
та її місцевих організацій, які в установленому
порядку набули статусу юридичної особи,
відображаються у тій частині, яка не була
виконана на кінець звітного періоду.
Фінансові зобов’язання у звіті політичної
партії про майно доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру
відображаються на підставі договорів, інших
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25

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

правочинів,
первинних
бухгалтерських
документів,
які
є
необхідними
для
відображення певної господарської операції у
бухгалтерському обліку політичної партії.
У звіті про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру
відображаються
лише
ті
фінансові
зобов’язання, строк виконання яких настав
відповідно до умов договорів або інших
правочинів."
У зв'язку із запропонованими змінами
внести зміни до нумерації підпунктів пункту 1
розділу І.
-25- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Після частини одинадцятої доповнити
новими частинами такого змісту:
"Майновими внесками є внески рухомими
чи нерухомими речами, майновими правами,
цінними паперами, а також іншими
різновидами майна (крім грошових коштів)
можуть
здійснюватися
фізичними
та
юридичними особами шляхом безоплатного
передавання (дарування) цього майна
(товарів) політичній партії (організації партії).
Майнові внески на суму понад п’ятдесят
розмірів
прожиткового
мінімуму
для
працездатних осіб, установленого на 1 січня
року, у якому здійснюються такі внески, а
також нерухомими речами та транспортними
засобами (незалежно від їхньої вартості),
можуть здійснюватися виключно шляхом
укладення у письмовій формі відповідних
цивільних чи господарських договорів
(зокрема, договору дарування) та фактичного
виконання умов цих договорів."
-26- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після частини дванадцятої доповнити
новими частинами такого змісту:
"У разі придбання чи отримання майна на
пільгових умовах (за ціною нижчою за
ринкову чи в обмін на товар, що має нижчу
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ціну) має місце внесок, порядок надання та
отримання якого регламентується частиною
29 цієї статті.
Внески роботами або послугами можуть
здійснюватися фізичними та юридичними
особами шляхом безоплатного виконання
робіт чи надання послуг політичній партії
(організації партії).
Внески роботами або послугами на суму
понад п’ятдесят розмірів прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб,
установленого на 1 січня року, у якому
здійснюються
такі
внески,
можуть
здійснюватися лише шляхом укладення у
письмовій формі відповідних цивільних чи
господарських договорів та фактичного
виконання умов цих договорів.
Роботи та послуги, які було виконано чи
надано політичній партії на загальних
підставах, не є внеском.
У разі отримання результатів робіт чи
споживання послуг на пільгових умовах (за
ціною нижчою за ринкову) має місце внесок,
порядок надання та отримання якого
регламентується частиною 29 цієї статті.
Внески
нематеріальними
активами
можуть
здійснюватися
фізичними
та
юридичними особами шляхом безоплатного
передавання (дарування) цих нематеріальних
активів політичній партії (організації партії).
Внески нематеріальними активами на
суму понад п’ятдесят розмірів прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб,
установленого на 1 січня року, у якому
здійснюються
такі
внески,
можуть
здійснюватися лише шляхом укладення у
письмовій формі відповідних цивільних чи
господарських договорів та фактичного
виконання умов цих договорів.
Не вважається внеском нематеріальними
активами на користь політичної партії
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нематеріальний актив, який був придбаний
політичною партією на загальних підставах.
У разі придбання чи отримання
нематеріального активу на пільгових умовах
(за ціною нижчою за ринкову) має місце
внесок, порядок надання та отримання якого
регламентується частиною 29 цієї статті.
Фізичні та юридичні особи можуть
здійснювати внески на користь політичної
партії шляхом надання політичній партії
(організації партії) переваг, пільг або інших
вигод нематеріального характеру, в тому
числі
шляхом
реалізації
майна,
нематеріальних активів, виконання робіт чи
надання послуг на пільгових умовах (за
ціною, нижчою за ринкову вартість
ідентичного
або
подібного
майна,
нематеріальних активів, робіт чи послуг на
відповідному ринку).
Фізична чи юридична особа, яка надала
політичній партії (організації партії) перевагу,
пільгу чи іншу вигоду нематеріального
характеру, протягом 10 календарних днів з
дня здійснення такого внеску, зобов’язана
повідомити про це відповідну політичну
партію (організацію партії) та Національне
агентство з питань запобігання корупції. У
такому повідомленні має бути визначена дата
(період), зміст і вартість наданої політичній
партії (організації партії) переваги, пільги чи
іншої вигоди нематеріального характеру.
Переваги, пільги та інші вигоди
нематеріального
характеру
вважаються
внеском на користь політичної партії лише в
тому разі, якщо їхня вартість може бути
достовірно визначена. Переваги, пільги та
інші вигоди нематеріального характеру, які не
мають грошового визначення, не є внеском та
не відображаються у фінансовій звітності
політичної партії.
Розмір внеску, здійсненого шляхом
реалізації майна, нематеріальних активів,
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виконання робіт чи надання послуг на
пільгових умовах обчислюється як різниця
між ринковою вартістю ідентичного або
подібного майна, нематеріальних активів,
робіт чи послуг на відповідному ринку та
фактично сплаченою політичною партією
(організацією партії) сумою за придбане
майно, нематеріальні активи, виконану роботу
чи надані послуги.
Фізичні та юридичні особи мають право
фінансувати
будь-які
не
заборонені
законодавством України заходи чи діяльність,
які реалізуються політичною партією
(організацією партії), шляхом повної чи
часткової оплати вартості майна (товарів),
нематеріальних активів, робіт чи послуг,
наданих політичній партії (організації партії)
третіми особами (в тому числі оплачувати
послуги, пов’язані з організацією публічних
заходів, виробництвом і розповсюдженням
політичної реклами чи будь-якої іншої
інформації, яка має на меті популяризацію
політичної партії, її ідеології, лідерів тощо).
Фізичні та юридичні особи з власної
ініціативи від власного імені та за рахунок
власних коштів (незалежно від наявності або
відсутності згоди та поінформованості
політичної партії) мають право самостійно
здійснювати на користь політичної партії
будь-які не заборонені законодавством
України заходи чи діяльність (організовувати
публічні заходи, замовляти, виробляти та
розповсюджувати
політичну
рекламу,
поширювати у будь-який спосіб інформацію,
яка має на меті популяризацію політичної
партії, її ідеології, лідерів тощо).
Фізична чи юридична особа, яка здійснила
внесок шляхом фінансування заходів або
фінансування
діяльності
на
користь
політичної партії, протягом 10 календарних
днів з дня здійснення такого внеску
зобов’язана повідомити про це відповідну
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26

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

політичну партію (організацію партії) та
Національне агентство з питань запобігання
корупції. У такому повідомленні має бути
визначена дата (період), зміст, перелік і
загальна вартість (сума) фінансових чи
матеріальних
втрат,
пов’язаних
із
фінансуванням таких заходів або діяльності.".
-27- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

У статті 15:
27

-28- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

28

У абзаці першому частини першої після
слів "політичних партій" доповнити словами
"організацій партій".
-29- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

29

Пункт 3 частини першої викласти у такій
редакції: "3) юридичними особами, в яких
більше 10 відсотків статутного капіталу або
більше 10 відсотків прав голосу у вищому
органі управління прямо або опосередковано
належать державі та / або органам місцевого
самоврядування;"
-30- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Частину третю викласти у такій редакції:
"Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на
підтримку політичної партії (включно з усіма
організаціями партії) від громадянина
України протягом одного календарного року
не може перевищувати 20 відсотків його
сукупного доходу за останні 5 календарних
років та не може бути більшим за чотириста
розмірів
прожиткового
мінімуму
для
працездатних осіб, установленого на 1 січня
року, в якому здійснювалися внески."
-31- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

у статті 15:
у частині третій слова «чотирьохсот
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої» замінити словами «двохсот
п’ятидесяти розмірів прожиткового мінімуму
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для працездатних осіб, встановленого станом
на»;
-32- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Частину четверту викласти у такій
редакції: "Загальний розмір (сума) внеску
(внесків) на підтримку політичної партії
(включно з усіма організаціями партії) від
юридичної
особи
протягом
одного
календарного року не може перевищувати 20
відсотків її сукупного доходу за останні 5
календарних років та не може бути більшим за
вісімсот розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня
року, в якому здійснювалися внески."
-33- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

31

у статті 15:
у частині четвертій слова «восьмисот
розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої» замінити словами «п’ятсот
розмірів
прожиткового
мінімуму
для
працездатних осіб, встановленого станом на»;
-34- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

32

Частину п`яту викласти у такій редакції:
"Якщо фізична особа здійснює або може
здійснювати вирішальний вплив на діяльність
однієї або кількох юридичних осіб, то
загальний розмір (сума) внесків від такої
фізичної особи та підконтрольних їй
юридичних
осіб
протягом
одного
календарного року не може перевищувати 20
відсотків її сукупного доходу за останні 5
календарних років та не може бути більшим за
чотириста розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого на 1
січня року, в якому здійснювалися внески."
-35- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

30

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після частини п`ятої доповнити новою
частиною такого змісту: "Якщо фізична чи
юридична особа протягом року здійснює не
тільки внески на користь політичної партії, а
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33

й добровільні внески до виборчих фондів
висунутих політичною партією (організацією
партії) кандидатів на виборах Президента
України, виборах народних депутатів України
чи місцевих виборів, то загальний розмір
(сума) цих внесків не може перевищувати
обмежень, встановлених частинами другою –
третьою цієї статті."
-36- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

34

Частину сьому викласти у такій редакції:
"У разі отримання внеску, здійсненого
фізичною чи юридичною особою з
порушенням вимог закону (зокрема, у
випадку отримання внеску від особи, яка не
має права здійснювати такий внесок, або якщо
розмір такого внеску перевищує встановлені
цим
Законом
обмеження),
про
що
представникам політичної партії (організацій
партії) достовірно відомо, політична партія
(організація партії) протягом тридцяти
календарних днів з дня отримання такого
внеску зобов’язана: 1) вжити всіх можливих
заходів, необхідних для повернення такого
внеску чи його частини особі, яка його
здійснила; 2) у разі неможливості повернення
такого внеску – перерахувати до державного
бюджету суму коштів, яка відповідає розміру
неправомірно наданої політичній партії
підтримки."
-37- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після частини сьомої доповнити новими
частинами такого змісту:
"У разі отримання грошового внеску від
особи, яка відповідно до закону не має права
здійснювати такий внесок, політична партія
зобов`язана повернути такій фізичній чи
юридичній особі весь розмір (суму) внеску.
У разі отримання грошового внеску,
розмір якого перевищує встановлений
законом розмір, політична партія (організація
партії) зобов’язана повернути (перерахувати)
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фізичній чи юридичній особі ту частину
коштів, яка була надана політичній партії з
перевищенням
вимог,
встановлених
частинами третьою – шостою цієї статті.
Порядок повернення грошового внеску чи
його частини з підстав, зазначених у цій
статті, та з інших установлених законом
підстав визначає Національний банк України.
У разі отримання майнового внеску від
особи, яка відповідно до закону не має права
здійснювати такий внесок, політична партія
зобов’язана повернути все отримане майно в
натурі шляхом укладання та виконання
договору щодо безоплатного передавання
(дарування) цього майна (товарів) відповідній
фізичній чи юридичній особі.
У разі отримання майнового внеску,
розмір
(вартість)
якого
перевищує
встановлений законом розмір, політична
партія на власний розсуд приймає одне з таких
рішень: 1) повертає ту частину майна, яка була
надана політичній партії з порушенням вимог
частин другої – третьої статті 36 цього Закону,
шляхом укладання та виконання відповідного
цивільного чи господарського договору щодо
безоплатного передавання (дарування) цього
майна (товарів) відповідній фізичній чи
юридичній особі (зокрема, якщо майно є
подільною річчю); 2) повертає (перераховує)
відповідній фізичній чи юридичній особі
грошову суму, яка дозволяє уникнути
порушення
обмежень,
встановлених
частинами третьою – шостою цієї статті.
У разі отримання внеску роботами або
послугами від особи, яка відповідно до закону
не має права здійснювати такий внесок,
політична партія зобов’язана перерахувати на
рахунок відповідної фізичної чи юридичної
особи грошові кошти у сумі, яка становить
100% вартості отриманого внеску у такій
формі.
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У разі отримання внеску роботами або
послугами, розмір (вартість) яких перевищує
встановлений законом розмір, політична
партія зобов’язана перерахувати відповідній
фізичній чи юридичній особі грошову суму,
яка дозволяє уникнути порушення обмежень,
встановлених частинами третьою – шостою
цієї статті.
У разі отримання внеску нематеріальними
активами від особи, яка відповідно до закону
не має права здійснювати такий внесок,
політична партія зобов’язана повернути ці
нематеріальні активи відповідній фізичній чи
юридичній особі шляхом укладання та
виконання договору щодо безоплатного
передавання (дарування) цих нематеріальних
активів. Якщо повернути такий внесок
неможливо, то на рахунок відповідної особи
перераховуються грошові кошти у сумі, яка
становить 100% вартості отриманого внеску у
такій формі.
У разі отримання внеску нематеріальними
активами, розмір (вартість) якого перевищує
встановлений законом розмір, політична
партія зобов’язана перерахувати відповідній
фізичній чи юридичній особі грошову суму,
яка дозволяє уникнути порушення обмежень,
встановлених частинами третьою – шостою
цієї статті.
У разі отримання внеску, здійсненого
шляхом
фінансування
заходів
або
фінансування
діяльності
на
користь
політичної партії, від особи, яка відповідно до
закону не має права здійснювати такий
внесок,
політична
партія
зобов’язана
перерахувати на рахунок відповідної фізичної
чи юридичної особи грошові кошти у сумі, яка
становить 100% вартості отриманого внеску у
такій формі.
У разі отримання внеску, здійсненого
шляхом
фінансування
заходів
або
фінансування
діяльності
на
користь
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35

політичної партії, вартість якого перевищує
встановлений законом розмір, політична
партія зобов’язана перерахувати відповідній
фізичній чи юридичній особі грошову суму,
яка дозволяє уникнути порушення обмежень,
встановлених частинами третьою – шостою
цієї статті.".
-38- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

36

у статті 17:
частину п’яту викласти у такій редакції:
«Під
час
проведення
зовнішнього
незалежного аудиту фінансової звітності
політичної партії перевіряються дані та
показники, що містяться у фінансовій
звітності, що подається політичною партією у
порядку,
визначеному
законодавством
України про бухгалтерський облік та
фінансову звітність (щодо їх повноти,
достовірності та відповідності вимогам
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку), а також дані та
показники, що містяться у звітності
політичної партії про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру (щодо їх
повноти, достовірності включених до звіту
відомостей
та
відповідності
звітності
встановленим законом вимогам).»
-39- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

37

у статті 17:
частину двадцять другу доповнити новим
пунктом 8 такого змісту:
«8) дотримання політичною партією вимог
щодо відкриття банківського рахунку;»;
-40- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

2) у статті 17-3 після слів «виділені на
фінансування статутної діяльності партії»
доповнити словами «, кошти, отримані
політичною партією як пасивні доходи у
вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок»;

В підпункті 2 пункту 1 речення ", кошти,
отримані політичною партією як пасивні
доходи у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок"
замінити на "кошти, отримані політичною
партією як повернення невикористаних

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3. У статті 173:
1) частину другу викласти в такій
редакції:
"Для отримання коштів з державного
бюджету, що виділяються на державне
фінансування
статутної
діяльності
політичної
партії,
політична
партія
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коштів державного фінансування, виділених
політичною партією її місцевим організаціям,
що в установленому законом порядку набули
статусу юридичної особи, кошти, отримані
політичною партією як невикористана
частина коштів за товари, роботи або послуги
(в тому числі повернення авансових
платежів),";
-41- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано редакційно

у статті 17-3 після слів «виділені на
фінансування статутної діяльності партії»
доповнити словами «в тому числі коштів,
отриманих політичною партією як проценти
за розміщення на поточному, депозитному
(вкладному) банківському рахунку коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, забороняється.»
-42- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано

Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти в
такій редакції:
"2) у статті 173:
а) після слів "виділені на фінансування
статутної діяльності партії" доповнити
словами ", кошти, отримані політичною
партією як пасивні доходи у вигляді процентів
на поточний або депозитний (вкладний)
рахунок";
б) у частині восьмій слова ", а також за
наявності обставин, передбачених статтею 178
цього Закону" виключити;"
-43- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

зобов’язана відкрити окремий рахунок у
національній валюті України в установі
банку
України.
Кошти,
отримані
політичною партією з державного бюджету
на фінансування її статутної діяльності,
зараховуються виключно на такий окремий
рахунок. Зарахування на такий рахунок
інших коштів, ніж кошти державного
бюджету, виділені на фінансування
статутної діяльності партії, кошти, отримані
політичною партією як пасивний дохід у
вигляді процентів на поточний або вкладний
(депозитний) рахунок, забороняється";
2) частину третю доповнити третім
реченням такого змісту: «Така заява
подається на підставі рішення з’їзду партії
або за підписом не менше половини складу
депутатської фракції політичної партії у
Верховній Раді України»;
3) частину восьму викласти в такій
редакції:
"Національне агентство з питань
запобігання корупції приймає рішення про
ненадання політичній партії державного
фінансування її статутної діяльності у разі
відсутності у політичної партії права на
отримання державного фінансування її
статутної діяльності".

у статті 17-3 :
у частині першій слова «не менше 5
відсотків» замінити словами «не менше 2
відсотків»;
після слів «виділені на фінансування
статутної діяльності партії» доповнити
словами «, кошти, отримані політичною
партією як пасивні доходи у вигляді процентів
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на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок»;
частину третю доповнити новим реченням
такого змісту: «Така заява подається на
підставі рішення з’їзду партії або за підписом
не менше половини від складу депутатської
фракції політичної партії у Верховній Раді
України»
-44- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

доповнити новою статтею 17-5-1 такого
змісту:
«Стаття 17-5-1 . Використання коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії
Політичні партії самостійно визначають
призначення та обсяг видатків коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності з урахуванням вимог та обмежень,
встановлених цим Законом.
Політичні
партії
мають
право
використовувати
кошти
державного
фінансування статутної діяльності, зокрема,
але не виключно, з метою:
1) розвитку спроможності політичної
партії, її місцевих організацій щодо участі у
формуванні та реалізації державних політик,
регіональних політик;
2)
забезпечення
комунікації
між
політичною
партією,
її
місцевими
організаціями та виборцями у формі
обговорень, зустрічей, конференцій, форумів
тощо, підготовки інформаційних матеріалів
щодо діяльності політичної партії, її місцевих
організацій
тощо
(крім
проведення
передвиборної агітації);
3) розширення та забезпечення належної
участі молоді у політичній діяльності,
діяльності політичних партій, їх керівних
органів та місцевих організацій;
4)
забезпечення
рівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіків щодо участі у
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політичній діяльності, діяльності політичних
партій, їх керівних органів та місцевих
організацій;
5) розвитку організаційної спроможності
політичної партії, її місцевих організацій.
Політичні партії, їх місцеві організації не
можуть
здійснювати
прямо
або
опосередковано видатки за рахунок коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії для:
1) фінансування незаконної діяльності
політичної партії, її місцевих організацій або
будь-яких фізичних чи юридичних осіб;
2) фінансування діяльності, яка не
передбачена статутом політичної партії;
3) фінансування діяльності, яка заборонена
статутом політичної партії;
4) погашення заборгованостей політичної
партії, її місцевих організацій, яка утворилась
до дня отримання політичною партією права
на
державне
фінансування
статутної
діяльності відповідно до статті 17-3 цього
Закону;
5) передвиборчої агітації та участі у
виборах народних депутатів України, виборах
Президента України, місцевих виборах;
6) виготовлення та розповсюдження
політичної реклами, робіт чи послуг із
виготовлення та розповсюдження політичної
реклами.
Політична
партія
має
право
перераховувати
кошти
державного
фінансування її статутної діяльності місцевим
організаціям відповідної політичної партії, які
в установленому порядку набули статусу
юридичної особи.
Для отримання коштів державного
фінансування статутної діяльності від
політичної партії, місцева організація
відповідної політичної партії зобов’язана
відкрити окремий рахунок у національній
валюті України в установі банку України.
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Кошти державного бюджету, отримані
місцевою організацією від політичної партії,
зараховуються виключно на такий окремий
рахунок. Забороняється зарахування на такий
рахунок інших коштів, ніж кошти державного
бюджету або кошти, отримані політичною
партією як пасивний дохід у вигляді процентів
на депозитний (вкладний) банківський
рахунок.
Місцева організація політичної партії має
право використовувати кошти державного
фінансування
статутної
діяльності,
перераховані на окремий рахунок такої
місцевої організації політичної партії з
дотриманням вимог та обмежень щодо
використання
коштів
державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, встановлених цим Законом.
Обмеження щодо цілей використання
коштів державного фінансування статутної
діяльності політичних партій встановлюються
виключно цим Законом. На використання
коштів державного фінансування статутної
діяльності політичної партії не поширюються
обмеження, встановлені для відповідного
виду економічної класифікації видатків
бюджету.»;
-45- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Враховано

пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 3) такого змісту:
3) в статті 17-6 слова "використати"
замінити на "витратити".
У зв'язку із запропонованими змінами
внести зміни до нумерації підпунктів пункту 1
розділу І.
-46- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано редакційно

Пункту 1 розділу І після підпункту 2
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) у статті 176 :
а) у частині першій слова "календарного" і
"календарному" виключити;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

4. Статті 176, 177, 178 викласти в такій
редакції:
"Стаття 176. Підстави та порядок
повернення політичною партією коштів,
отриманих на фінансування її статутної
діяльності
Політична партія має право витратити
кошти, отримані на фінансування її
статутної діяльності, протягом одного року
з дня першого перерахування таких коштів
на рахунок політичної партії, зазначений у
частині другій статті 173 цього Закону, у
відповідному році.
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б) у частині другій слова "календарного
року, наступного за роком, у якому на рахунок
політичної партії було вперше перераховано
кошти на фінансування статутної діяльності
політичної партії," замінити словами "одного
року з дня першого перерахування на рахунок
політичної партії коштів на фінансування
статутної діяльності політичної партії";
в) після частини другої доповнити новою
частиною такого змісту:
"Пасивні доходи, отримані політичною
партією у вигляді процентів від розміщення
коштів
державного
фінансування
на
поточному або депозитному (вкладному)
банківському рахунку, перерахуванню до
державного бюджету на підлягають.".
У зв'язку з цим підпункти 3-4 вважати
підпунктами 4-5 відповідно.
-47- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Якщо після завершення одного року з
дня першого перерахування на рахунок
політичної партії коштів на фінансування
статутної діяльності політичної партії,
зазначені кошти не були використані,
політична партія зобов’язана перерахувати
залишки невикористаних коштів до
державного бюджету.
Пасивний дохід, отриманий політичною
партією у вигляді процентів від розміщення
коштів державного фінансування на
поточному або вкладному (депозитному)
банківському рахунку, перерахуванню до
державного бюджету не підлягає.

Відхилено

частину другу статті 17-6 викласти у такій
редакції:
«У разі якщо станом на останній день
календарного року політична партія не
використала кошти державного фінансування
її статутної діяльності, перераховані у
відповідному календарному році, у сумі, яка
не перевищує 10 відсотків від загальної суми
коштів державного фінансування статутної
діяльності політичної партії, перерахованих у
відповідному календарному році, політична
партія має право продовжувати використання
таких коштів у наступному календарному році
у порядку, встановленому цим Законом. У разі
якщо станом на останній день календарного
року політична партія не використала кошти
державного фінансування її статутної
діяльності, перераховані у відповідному
календарному році, у сумі, яка перевищує 10
відсотків від загальної суми коштів
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, перерахованих у
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідному календарному році, політична
партія протягом 10 днів з дня завершення
календарного року зобов’язана перерахувати
кошти у розмірі, який становить різницю між
залишком невикористаних коштів та сумою
коштів, що становить 10 відсотків від
загальної
суми
коштів
державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, перерахованих у відповідному
календарному році.
40

3) статтю 17-7 викласти у такій редакції:

41

«Стаття 17-7. Зупинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється за
рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції у разі:

42

-48- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється за
рішенням cуду. Національне агентство з
питань запобігання корупції звертається до
суду у разі:
-49- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Стаття 177. Зупинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється за
рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції у разі:

У абзаці третьому підпункту 3 пункту 1
розділу І слова "Національного агентства з
питань запобігання корупції" замінити словом
"суду".
43

44

45

1) неподання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у встановлений цим
Законом строк;
2) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, у якому зазначені
недостовірні відомості, якщо зазначені у звіті
відомості відрізняються від достовірних на
суму понад сто розмірів прожиткового
мінімуму
для
працездатних
осіб,
встановленого на 1 січня звітного року;
3) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання

-50- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)
В підпункті 3) пункту 1 розділу І абзаци
п'ятий-сьомий викласти в такій редакції:

Відхилено

1) неподання політичною партією звіту
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у встановлений цим
Законом строк;
2) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, у якому зазначені
недостовірні відомості, якщо зазначені у
звіті
відомості
відрізняються
від
достовірних на суму понад сто розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого на 1 січня звітного року;
3) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, оформленого з

27

№

46

47

48

49

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

фінансового характеру, оформленого з грубим
порушенням встановлених вимог, а саме:

"2) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового
характеру,
який
містить
недостовірні відомості про майно політичної
партії чи кошти, витрати або зобов’язання
політичної партії в розмірі понад три відсотки
обсягу державного фінансування статутної
діяльності політичної партії, наданого
політичній партії у відповідному звітному
періоді;
3) подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, оформленого з грубим
порушенням встановлених вимог, а саме:
подання звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за підписом особи, яка не
уповноважена його підписувати;"

подання звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за підписом не уповноваженої на те
особи;
подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру без відомостей про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру місцевих організацій
політичної партії, які в установленому
порядку набули статусу юридичної особи;
ненадання політичною партією копій звітів
про
проведення
щорічного
внутрішньопартійного фінансового аудиту та
незалежного зовнішнього аудиту фінансової
звітності політичної партії у випадках,
встановлених цим Законом.
У разі встановлення обставин, які
відповідно до частини першої цієї статті є
підставою для прийняття рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії,
Національне агентство з питань запобігання

-51- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)
У разі
відповідно
підставою
зупинення
статутної

встановлення обставин, які
до частини першої цієї статті є
для звернення до суду щодо
державного
фінансування
діяльності політичної партії,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

грубим порушенням встановлених вимог, а
саме:

Відхилено

подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за підписом не
уповноваженої на те особи;
подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру без відомостей про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру місцевих організацій
політичної партії, які в установленому
порядку набули статусу юридичної особи;
ненадання політичною партією копій
звітів
про
проведення
щорічного
внутрішньопартійного фінансового аудиту
та незалежного зовнішнього аудиту
фінансової звітності політичної партії у
випадках, встановлених цим Законом.
У разі встановлення обставин, що
відповідно до частини першої цієї статті є
підставою для прийняття рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії,
Національне агентство з питань запобігання
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51

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

корупції надає політичній партії можливість
протягом десяти робочих днів надати
письмові пояснення щодо таких обставин із
відповідними документами, доказами, які
Національне агентство з питань запобігання
корупції розглядає у строк, який не перевищує
п’ятнадцять робочих днів.

Національне
агентство
з
питань
запобігання
корупції
зобов,язане
звернутися до політичної партії з
проханням, протягом десяти робочих днів з
дня отримання такого звернення, надати
письмові пояснення щодо таких обставин
та/або із проханням надати відповідні
документи,
обґрунтування,
які
Національне
агентство
з
питань
запобігання корупції розглядає у строк,
який не перевищує п’ятнадцять робочих
днів.
-52- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано редакційно

Абзац десятий підпункту 3 пункту 1
розділу І після слів "який не перевищує
п'ятнадцять робочих днів" доповнити словами
"з моменту їх отримання".
-53- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

У разі ненадання політичною партією у
встановлений строк письмових пояснень
та/або
відповідних
документів,
обґрунтувань, їх надання не в повному обсязі
або якщо надані письмові пояснення та
відповідні документи, обґрунтування не
спростовують встановлених обставин, які є
підставою для звернення до суду щодо
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії,
Національне
агентство
з
питань
запобігання корупції затверджує та
опубліковує відповідний висновок та
звертається до суду щодо зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
-54- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу І після слів "приймає рішення про"
доповнити словом "необхідність".
-55- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

У разі ненадання політичною партією у
встановлений строк письмових пояснень із
відповідними документами, доказами, їх
надання не в повному обсязі або якщо надані
письмові пояснення та відповідні документи,
докази не спростовують встановлених
обставин, які є підставою для прийняття
рішення
про
зупинення
державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, Національне агентство з питань
запобігання корупції приймає рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії.

Рішення Національного агентства з питань

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

корупції надає політичній партії можливість
протягом десяти робочих днів надати
письмові пояснення щодо таких обставин та
відповідні
документи,
докази,
які
Національне агентство з питань запобігання
корупції розглядає у строк не більше
п’ятнадцяти робочих днів з дня їх
отримання.

У разі ненадання політичною партією у
встановлений строк письмових пояснень та
відповідних документів, доказів, надання їх
не в повному обсязі або якщо надані
письмові
пояснення
та
відповідні
документи, докази не спростовують
встановлених обставин, що є підставою для
прийняття
рішення
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, Національне
агентство з питань запобігання корупції
приймає рішення про зупинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії.

Рішення

Національного

агентства

з
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Висновки, обґрунтування

запобігання
корупції
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії приймається
шляхом
затвердження
Головою
Національного агентства з питань запобігання
корупції обґрунтованого висновку про
наявність підстав для зупинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, який протягом трьох робочих днів з дня
його затвердження направляється політичній
партії та оприлюднюється на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції.

Національне агентство з питань
запобігання корупції звертається до суду
щодо зупинення державного фінансування
статутної діяльності політичної партії,
після спливу трьох днів, з дня
опублікування, на офіційному веб-сайті
Національного
агентства
з
питань
запобігання
корупції,
затвердженого
Головою Національного агентства з питань
запобігання
корупції
обґрунтованого
висновку про наявність підстав для
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії,
який протягом трьох робочих днів з дня
його
затвердження
направляється
політичній партії.
-56- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 3) пункту 1
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції про зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття
направляється
політичній
партії
та
оприлюднюється на офіційному вебсайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції.»
-57- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

питань запобігання корупції про зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії приймається
шляхом
затвердження
Головою
Національного
агентства
з
питань
запобігання
корупції
обґрунтованого
висновку про наявність підстав для
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії, який
протягом трьох робочих днів з дня його
затвердження надсилається політичній
партії та оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції.

В підпункті 3) пункту 1 розділу І абзаци
дванадцятий-тринадцятий викласти в такій
редакції:
"Про зупинення державного фінансування
статутної діяльності політичної партії
Національного агентства з питань запобігання
корупції приймає рішення, яке має містити
обґрунтований висновок про наявність
підстав
для
зупинення
державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії.
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Рішення Національного агентства з питань
запобігання
корупції
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття
направляється
політичній
партії
та
оприлюднюється на офіційному вебсайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції.
Висновок, на підставі якого Національним
агентством з питань запобігання корупції
прийнято рішення про зупинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії повинен містити, зокрема:"
-58- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Виключити пункт.
-59- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу І після слів "Рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції про"
доповнити словом "необхідність".
-60- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

177

52

Такий обґрунтований висновок повинен

Частину четверту статті
Закону
України «Про політичні партії в Україні»
викласти в новій редакції:
«Державне фінансування політичної
партії
зупиняється
після
ухвалення
Національним
агентством
з
питань
запобігання корупції рішення про зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, яке протягом
трьох робочих днів з дня його прийняття
направляється
політичній
партії
та
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції».
-61- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Такий

обґрунтований

висновок

має
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

містити, зокрема:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац тринадцятий підпункту 3) пункту 1
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«Таке
рішенні
повинно
містити
обґрунтування щодо наявності передбачених
цим Законом підстав для зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, зокрема:»
-62- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Таке рішення про зупинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії повинно містити, зокрема:
-63- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

містити, зокрема:

У частині п’ятій статті 177 Закону України
«Про політичні партії в Україні» слова «Такий
обґрунтований висновок повинен містити,
зокрема» замінити словами «Таке рішення, в
мотивувальній частині, повинно містити,
зокрема».
53

54

55

56

1) детальний виклад обставин, які
відповідно до частини першої цієї статті є
підставою для прийняття рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії;
2) детальний виклад наданих політичною
партією письмових пояснень щодо таких
обставин із відповідними документами,
доказами (у разі їх надання);
3) відомості про врахування наданих
політичною партією письмових пояснень
щодо таких обставин із відповідними
документами, доказами (у разі їх надання) або
обґрунтування
причин
неврахування,
неповного
врахування
Національним
агентством з питань запобігання корупції
наданих політичною партією письмових
пояснень
щодо
таких
обставин
із
відповідними документами, доказами.

1) детальний виклад обставин, що
відповідно до частини першої цієї статті є
підставою для прийняття рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії;
2) детальний виклад наданих політичною
партією письмових пояснень щодо таких
обставин із відповідними документами,
доказами (у разі їх надання);
3) відомості про врахування наданих
політичною партією письмових пояснень
щодо таких обставин із відповідними
документами, доказами (у разі їх надання)
або обґрунтування причин неврахування,
неповного
врахування
Національним
агентством з питань запобігання корупції
наданих політичною партією письмових
пояснень щодо таких обставин із
відповідними документами, доказами.
-64- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Підпункту 3 пункту 1 розділу І після
абзацу шістнадцятого доповнити новими
абзацами такого змісту:
"У
разі
прийняття
Національним
агентством з питань запобігання корупції
рішення
про
необхідність
зупинення
державного фінансування політична партія
має право протягом десяти робочих днів з дня
отримання обґрунтованого висновку подати
до Національного агентства звіт політичної
партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру з
усунутими недоліками (уточненого). У разі
неподання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового
характеру
з
усунутими
недоліками (уточненого) у встановлений
строк Національне агентство з питань
запобігання корупції звертається до суду з
позовом
про
зупинення
державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії.
У разі отримання звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового
характеру
з
усунутими
недоліками
(уточненого)
Національне
агентство з питань запобігання корупції
протягом п'яти днів розглядає його і за
результатами розгляду:
1) приймає рішення про скасування
обґрунтованого висновку про необхідність
зупинення державного фінансування – у разі
усунення політичною партією обставин, які
зумовили необхідність зупинення державного
фінансування її статутної діяльності;
2) звертається до суду з позовом про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії – якщо
політична партія не усунула обставини, які
зумовили необхідність зупинення державного
фінансування її статутної діяльності."
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

57

Національне
агентство
з
питань
запобігання корупції приймає рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії до
усунення політичною партією обставин, що
зумовили
зупинення
державного
фінансування її статутної діяльності.

58

59

У разі усунення політичною партією
обставин, які зумовили зупинення державного
фінансування
її
статутної
діяльності,
Національне агентство з питань запобігання
корупції не пізніш як через п’ять днів після
отримання звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
з
усунутими
недоліками
(уточненого)
розглядає
питання
про
відновлення
державного
фінансування
статутної діяльності відповідної політичної
партії. Державне фінансування статутної
діяльності політичної партії відновлюється з
початку кварталу, наступного за кварталом, в
якому прийнято рішення про відновлення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється
також у разі подання політичною партією до
Національного агентства з питань запобігання
корупції заяви про часткову відмову (на строк:
один, два, три квартали або на бюджетний

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-65- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Суд, розглянувши позовну заяву
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції, може прийняти
рішення про зупинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії до усунення політичною
партією обставин, що зумовили зупинення
державного фінансування її статутної
діяльності або відмовити в задоволенні
позовних вимог.
-66- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Абзац сімнадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу І виключити.
-67- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Абзац вісімнадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу І виключити.

-68- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється
також у разі подання політичною партією до
Національного агентства з питань запобігання
корупції заяви про часткову відмову (на строк:
один, два, три квартали або на бюджетний

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Національне
агентство
з
питань
запобігання корупції приймає рішення про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії до
усунення політичною партією обставин, що
зумовили
зупинення
державного
фінансування її статутної діяльності.

У разі усунення політичною партією
обставин,
що
зумовили
зупинення
державного фінансування її статутної
діяльності, Національне агентство з питань
запобігання корупції не пізніш як через
п’ять днів після отримання від політичної
партії звіту про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру з
усунутими
недоліками
(уточненого)
розглядає
питання
про
відновлення
державного
фінансування
статутної
діяльності відповідної політичної партії.
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії відновлюється з
початку кварталу, наступного за кварталом,
в якому прийнято рішення про відновлення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
Державне
фінансування
статутної
діяльності політичної партії зупиняється
також у разі подання політичною партією до
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції заяви про часткову
відмову (на строк одного, двох, трьох
кварталів або на бюджетний період (рік)
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№

60

61

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

період (рік) відповідно до положень статті
17-3 цього Закону.

період (рік) відповідно до положень статті 173 цього Закону.
Рішення про зупинення або відновлення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії протягом трьох
робочих днів з дня його прийняття
направляється
політичній
партії
та
оприлюднюється на офіційному вебсайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції.
-69- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

У абзаці дев'ятнадцятому підпункту 3
пункту 1 розділу І слово "також" замінити
словами "за рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції".
-70- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Кошти, не отримані політичною партією
внаслідок
зупинення
державного
фінансування
її
статутної
діяльності,
відшкодуванню або поверненню політичній
партії не підлягають, крім випадків набрання
законної сили рішенням суду про скасування
рішення Національного агентства з питань
запобігання
корупції
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
Рішення Національного агентства з питань
запобігання
корупції
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене
в
порядку,
встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України.»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідно до положень статті 173 цього
Закону.

Виключити.
-71- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

У абзаці двадцятому підпункту 3 пункту 1
розділу І слова ", крім випадків набрання
законної сили рішенням суду про скасування
рішення Національного агентства з питань
запобігання
корупції
про
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії" виключити.
-72- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Рішення
суду
щодо
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене в порядку та в строки,
встановлені Кодексом адміністративного
судочинства України.»;
-73- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Кошти, не отримані політичною партією
внаслідок
зупинення
державного
фінансування її статутної діяльності,
відшкодуванню або поверненню політичній
партії не підлягають, крім випадків
набрання законної сили рішенням суду про
скасування
рішення
Національного
агентства з питань запобігання корупції про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії.
Рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції про зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене в порядку, встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України.

Абзац двадцять перший підпункту 3
пункту 1 розділу І виключити.
62

4) у статті 17-8:

Стаття 178. Припинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

63

а) частину першу викласти у такій редакції:

64

«Підставами для припинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії є:
1) застосування до політичної партії
заходів кримінально-правового характеру,
передбачених
Кримінальним
кодексом
України, у встановленому законом порядку;
2) повторне протягом року неподання
політичною партією до Національного
агентства з питань запобігання корупції звіту
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у встановлений цим
Законом строк;

65

66

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Підставами для припинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії є:
1) застосування до політичної партії
заходів кримінально-правового характеру,
передбачених Кримінальним кодексом
України, у встановленому законом порядку;
2) повторне протягом року неподання
політичною партією до Національного
агентства з питань запобігання корупції
звіту про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру у
встановлений цим Законом строк;

67
68

69

3) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру,
у якому зазначені недостовірні відомості,
якщо зазначені у звіті відомості відрізняються
від достовірних на суму понад сто розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого на 1 січня звітного року;

4) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру,
оформленого
з
грубим
порушенням
встановлених вимог, а саме:

-74- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)
Абзаци шостий-десятий підпункту 4
пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"3) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру,
який містить недостовірні відомості про
майно політичної партії чи кошти, витрати або
зобов’язання політичної партії в розмірі понад
три відсотки обсягу державного фінансування
статутної діяльності політичної партії,
наданого політичній партії у відповідному
звітному періоді;
4) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру,
оформленого
з
грубим
порушенням
встановлених вимог, передбачених пунктом
третім частини першої статті 17-7 цього
Закону."

Відхилено

3) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, у якому зазначені недостовірні
відомості, якщо зазначені у звіті відомості
відрізняються від достовірних на суму
понад сто розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого на 1
січня звітного року;

4) повторне протягом року подання
політичною партією звіту про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру,
оформленого
з
грубим
порушенням встановлених вимог, а саме:
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Редакція, прийнята в першому читанні

70

подання звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за підписом не уповноваженої на те
особи;
подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру без відомостей про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру місцевих організацій
політичної партії, які в установленому
порядку набули статусу юридичної особи;
ненадання політичною партією копій звітів
про
проведення
щорічного
внутрішньопартійного фінансового аудиту та
незалежного зовнішнього аудиту фінансової
звітності політичної партії у випадках,
встановлених цим Законом;
5) повторне протягом року умисне
отримання політичною партією внеску,
отриманого від особи, яка не мала права
здійснювати такий внесок, або в розмірі, що
перевищує встановлений цим Законом розмір;

71

72

73

74
75

76

6) реорганізація (крім злиття і приєднання
до інших політичних партій), ліквідація
(саморозпуск) політичної партії;
7) заборона діяльності політичної партії,
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії в порядку, встановленому
законом;
8) встановлення судом за позовом
Національного агентства з питань запобігання
корупції або Рахункової палати фактів, які
свідчать про те, що кошти, виділені з
державного бюджету на фінансування
статутної діяльності політичної партії,
використані
політичною
партією
на
фінансування її участі у виборах народних
депутатів України, виборах Президента
України, місцевих виборах або на цілі, не

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-75- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 1
розділу І виключити.
У зв'язку із цим внести зміни до нумерації,
яка використовується у підпункті 4 пункту 1
розділу І.

-76- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено
17-8

пункт 8 частини першої статті
(у
редакції законопроекту) після слів «виділені з
державного бюджету на фінансування
статутної діяльності політичної партії»
доповнити словами «або кошти, отримані
політичною партією як пасивний дохід у
вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок,
на якому розміщені кошти, виділені з

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за підписом не
уповноваженої на те особи;
подання політичною партією звіту про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру без відомостей про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру місцевих організацій
політичної партії, які в установленому
порядку набули статусу юридичної особи;
ненадання політичною партією копій
звітів
про
проведення
щорічного
внутрішньопартійного фінансового аудиту
та незалежного зовнішнього аудиту
фінансової звітності політичної партії у
випадках, встановлених цим Законом;
5) повторне протягом року умисне
отримання політичною партією внеску,
здійсненого особою, яка не мала права
здійснювати такий внесок, або в розмірі, що
перевищує встановлений цим Законом
розмір;
6) реорганізація (крім злиття і
приєднання до інших політичних партій),
ліквідація (саморозпуск) політичної партії;
7) заборона діяльності політичної партії,
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії в порядку, встановленому
законом;
8) встановлення судом за позовом
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції або Рахункової палати
фактів, що свідчать про те, що кошти,
виділені з державного бюджету на
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії, використані політичною
партією на фінансування її участі у виборах
народних депутатів України, виборах
Президента України, місцевих виборах або
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Редакція, прийнята в першому читанні

пов’язані із
діяльності;

77

здійсненням

її

статутної

9) відсутність будь-яких видатків (витрат)
політичної партії за рахунок коштів,
отриманих на фінансування статутної
діяльності політичної партії, протягом одного
календарного року з дня зарахування вперше
зазначених коштів на рахунок політичної
партії в установі банку;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державного бюджету на фінансування
статутної діяльності політичної партії,»
-77- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У пункті 1 Розділу І законопроекту:
абзац
тринадцятий
підпункту
«а»
підпункту 4 після слів «виділені з державного
бюджету
на
фінансування
статутної
діяльності політичної партії» доповнити
словами «або кошти, отримані політичною
партією як пасивний дохід у вигляді процентів
на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок, на якому розміщені
кошти, виділені з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності політичної
партії,»
-78- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Відхилено

Абзац п'ятнадцятий підпункту 4 пункту 1
розділу І викласти в такій редакції:
"9) відсутність будь-яких не заборонених
законом видатків (витрат) політичної партії за
рахунок коштів, отриманих на фінансування
статутної діяльності політичної партії,
протягом одного року з дня, коли такі кошти
вперше були зараховані на окремий рахунок
політичної партії в установі банку;"
-79- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

на цілі, не пов’язані із здійсненням її
статутної діяльності;

9) відсутність видатків (витрат) на
статутну діяльність політичної партії за
рахунок коштів, отриманих на фінансування
статутної діяльності політичної партії,
протягом одного року з дня, коли такі кошти
були вперше зараховані на рахунок
політичної партії в установі банку;

1. В абзаці п'ятнадцятому підпункту 4
пункту 1 Розділу І законопроекту після слів
"відсутність будь-яких видатків (витрат)
політичної партії" доповнити словами "на
здійснення статутної діяльності політичної
партії".
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує уточнити, що
підставою
припинення
державного
фінансування політичної партії є відсутність
будь-яких видатків політичної партії саме на
здійснення статутної діяльності політичної
партії.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Адже редакція законопроекту, прийнята в
першому читанні за основу, залишає правову
невизначеність та простір для зловживань, не
даючи розуміння, про які саме видатки
політичної партії йде мова.
Більше того, завдяки розмитості редакції
першого читання допустимою була б
ситуація, коли партія могла б направляти
державну підтримку не лише на здійснення
статутної діяльності.
-80- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано

У абзаці п'ятнадцятому підпункту 4 пункту
1 розділу І слова "календарного року з дня
зарахування вперше зазначених коштів"
замінити словами "року з дня, коли такі кошти
були вперше зараховані"
-81- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

178

У пункті 9 частини першої статті
Закону України «Про політичні партії в
Україні» слова «відсутність будь-яких
видатків
(витрат)»
замінити
словами
«відсутність видатків (витрат) на статутну
діяльність».
78

10) повторне протягом року зарахування
на окремий рахунок політичної партії,
відкритий в установі банку України для
зарахування коштів державного бюджету на
фінансування статутної діяльності політичної
партії, коштів, які заборонено зараховувати на
такий рахунок відповідно до цього Закону;

79

11) подання політичною партією до
Національного агентства з питань запобігання
корупції заяви про відмову від державного
фінансування.
Порушення, виявлені за результатами
аналізу звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
з
усунутими
недоліками
(уточнюючого), не вважаються такими, що
вчинені повторно та не можуть бути

80

10) повторне протягом року зарахування
на окремий рахунок політичної партії,
відкритий в установі банку України для
зарахування коштів державного бюджету на
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії, коштів, які заборонено
зараховувати на такий рахунок відповідно
до цього Закону;
11) подання політичною партією до
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції заяви про відмову від
державного фінансування.
Порушення, виявлені за результатами
аналізу звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
з
усунутими
недоліками
(уточнюючого), не вважаються такими, що
вчинені повторно, та не можуть бути
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підставою для припинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії.»;
81

-82- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 1 розділу І після
підпункту а) доповнити новим підпунктом
такого змісту:
"б) частину другу викласти у такій
редакції:
"Рішення про припинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії приймається судом.".
У зв'язку з цим підпункт б) вважати
підпунктом в) відповідно.
82

б) частину третю викласти у такій редакції:

83

«Обставини, передбачені пунктами 1, 7, 8
частини першої цієї статті, встановлюються
рішенням суду, що набрало законної сили.
Обставини, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 9,
10
частини
першої
цієї
статті,
встановлюються Національним агентством з
питань запобігання корупції у порядку,
визначеному частинами другою – п’ятою
статті 17-7 цього Закону. Обставини,
передбачені пунктом 11 частини першої цієї
статті,
встановлюються
Національним
агентством з питань запобігання корупції.
Обставини, передбачені пунктом 6 частини
першої
цієї
статті,
встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань. Орган, який
встановив наявність відповідних обставин,
зобов’язаний надіслати засвідчену ним копію
документа, яким встановлено наявність таких
обставин, до Національного агентства з
питань запобігання корупції у п’ятиденний
строк з дня встановлення відповідних
обставин.»;

-83- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)
Абзац другий підпункту б) підпункту 4
пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"Обставини, передбачені пунктами 1, 6, 7,
частини першої цієї статті, встановлюються
рішенням суду, що набрало законної сили.
Обставини, передбачені пунктами 2, 3, 4
частини першої цієї статті, встановлюються
Національним
агентством
з
питань
запобігання корупції у порядку, визначеному
частинами другою – п’ятою статті 17-7 цього
Закону. Обставини, передбачені пунктом 9
частини першої цієї статті, встановлюються
Національним
агентством
з
питань
запобігання корупції. Обставини, передбачені
пунктом 5 частини першої цієї статті,
встановлюються
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань. Орган, який
встановив наявність відповідних обставин,
зобов’язаний надіслати засвідчену ним копію
документа, яким встановлено наявність таких
обставин, до Національного агентства з

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

підставою для припинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної партії.
Рішення про припинення державного
фінансування
статутної
діяльності
політичної
партії
приймається
Національним
агентством
з
питань
запобігання корупції на підставі документів,
зазначених у частині четвертій цієї статті,
протягом п’яти днів з дня отримання
Національним
агентством
з
питань
запобігання
корупції
відповідних
документів.

Обставини, передбачені пунктами 1, 7, 8
частини першої цієї статті, встановлюються
рішенням суду, що набрало законної сили.
Обставини, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5,
9, 10 частини першої цієї статті,
встановлюються Національним агентством з
питань запобігання корупції у порядку,
визначеному частинами другою – п’ятою
статті 177 цього Закону. Обставини,
передбачені пунктом 11 частини першої цієї
статті, встановлюються Національним
агентством з питань запобігання корупції.
Обставини, передбачені пунктом 6 частини
першої
цієї
статті,
встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації (легалізації) об’єднань
громадян, інших громадських формувань.
Орган,
який
встановив
наявність
відповідних
обставин,
зобов’язаний
надіслати засвідчену ним копію документа,
яким встановлено наявність таких обставин,
до Національного агентства з питань
запобігання корупції у п’ятиденний строк з
дня встановлення відповідних обставин.
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питань запобігання корупції у п’ятиденний
строк з дня встановлення відповідних
обставин."
-84- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Абзац другий підпункту б) підпункту 4
пункту 1 розділу І після слів "з дня
встановлення
відповідних
обставин"
доповнити реченням такого змісту: "Протягом
десяти робочих днів з дня отримання такого
документа Національне агентство з питань
запобігання корупції звертається до суду з
позовом про припинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії."
84

85

в) доповнити новою частиною п’ятою
такого змісту:
«Рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції про припинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене
в
порядку,
встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України.»;

-85- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Підпункт в) підпункту 4 пункту 1 розділу І
виключити.
-86- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Рішення
суду
щодо
зупинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене в порядку та в строки,
встановлені Кодексом адміністративного
судочинства України.
-87- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

У разі реорганізації політичної партії, яка
відповідно до цього Закону має право на
державне
фінансування
статутної
діяльності, шляхом злиття або приєднання
до інших політичних партій політична
партія - правонаступник політичної партії,
що припинила свою діяльність, отримує
право на державне фінансування статутної
діяльності у межах коштів, що виділялися з
державного бюджету на фінансування
статутної діяльності політичної партії, що
припинила свою діяльність шляхом злиття
або приєднання до інших політичних партій.

Рішення Національного агентства з
питань
запобігання
корупції
про
припинення державного фінансування
статутної діяльності політичної партії може
бути оскаржене в порядку, встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України».

Рішення про припинення державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії протягом трьох робочих днів з дня його
прийняття направляється політичній партії та
оприлюднюється на офіційному вебсайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції.
Рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції про припинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії може бути
оскаржене
в
порядку,
встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України.
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Висновки, обґрунтування

-88- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Відхилено

Пункту 1 розділу І після підпункту 5
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"6) статтю 179 після частини другої
доповнити новою частиною такого змісту:
"Рішення, дії та бездіяльність Рахункової
палати і Національного агентства з питань
запобігання корупції, їх посадових і
службових осіб можуть бути оскаржені
політичною партією до суду в порядку та у
строки,
встановлені
Кодексом
адміністративного судочинства України.".
У зв'язку з цим підпункт 5 вважати
підпунктом 7 відповідно.
-89- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

у статті
частину першу після слів «фінансування
їхньої статутної діяльності,» доповнити
словами «а також коштів, отриманих
політичною партією як пасивний дохід у
вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок,
на якому розміщені кошти, виділені з
державного бюджету на фінансування її
статутної діяльності,»;
частину другу після слів «фінансування
їхньої статутної діяльності,» доповнити
словами «або кошти, отримані політичною
партією як пасивний дохід у вигляді процентів
на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок, на якому розміщені
кошти, виділені з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності політичної
партії,»
-90- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

17-9:

Відхилено

У пункті 1 Розділу І законопроекту:
після підпункту 4 доповнити новим
підпунктом такого змісту:
«5) у статті 17-9:
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5) Розділ VI доповнити новим пунктом 6
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

а) частину першу після слів «фінансування
їхньої статутної діяльності,» доповнити
словами «а також коштів, отриманих
політичною партією як пасивний дохід у
вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок,
на якому розміщені кошти, виділені з
державного бюджету на фінансування їхньої
статутної діяльності,»;
б) частину другу після слів «фінансування
їхньої статутної діяльності,» доповнити
словами «або кошти, отримані політичною
партією як пасивний дохід у вигляді процентів
на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок, на якому розміщені
кошти, виділені з державного бюджету на
фінансування їхньої статутної діяльності,»;
у зв’язку з цим нумерацію підпунктів
змінити відповідно;
-91- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124)
5) У Розділі VI:
-92- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124)
а) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5.Встановити, що звіти про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру політичних партій, передбачені
статтею 17 Закону України «Про політичні
партії в Україні», які не були подані
політичними партіями за попередні звітні
періоди у зв'язку зі здійсненням заходів щодо
запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених карантином, встановленим
Кабінетом Міністрів України, подаються
протягом 40 днів з дня набрання чинності цим
Законом. Встановити, що звіти політичних
партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, подані
відповідно до абзацу першого цього пункту (в

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

5. Розділ VI "Заключні положення"
доповнити пунктом 6 такого змісту:

Враховано редакційно
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тому числі подані з порушенням строку)
перевіряються Національним агентством з
питань запобігання корупції у строк, що не
перевищує 60 днів з дня їх надходження."
-93- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

пункт 5 Розділу VI виключити
89

«6. Установити, що тимчасово, на час
здійснення
заходів
щодо
запобігання
виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених
карантином,
встановленим
Кабінетом
Міністрів України, не вважається внеском на
підтримку
політичної
партії
надання
народним депутатом України, депутатом
місцевої ради, сільським, селищним, міським
головою, членом відповідної політичної партії
безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,
нижчою за ринкову вартість ідентичних або
подібних робіт, товарів та послуг на
відповідному ринку) товарів, робіт та послуг,
необхідних
для
виконання
заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної
хвороби (COVID-19), перелік яких визначено
Кабінетом Міністрів України відповідно до
абзацу першого пункту 3-1 Розділу Х Закону
України «Про публічні закупівлі».»

-94- Н.д. Пузанов О. Г. (р.к. №156)

Враховано

В підпункті 5) пункту 1 розділу І після слів
"надання народним депутатом України,
депутатом
місцевої
ради,
сільським,
селищним, міським головою," додати такі
слова та розділові знаки: "який є членом
політичної партії або був висунутий такою
політичною партією на останніх місцевих
виборах чи виборах народних депутатів
України,".
-95- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

Виключити пункт.
-96- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124)
б) доповнити новим пунктом 6 такого
змісту:
«6. Установити, що тимчасово, на час
здійснення
заходів
щодо
запобігання
виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених
карантином,
встановленим
Кабінетом
Міністрів України, не вважається внеском на
підтримку
політичної
партії
надання
народним депутатом України, депутатом
місцевої ради, сільським, селищним, міським
головою, членом відповідної політичної партії
безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,
нижчою за ринкову вартість ідентичних або
подібних робіт, товарів та послуг на
відповідному ринку) товарів, робіт та послуг,
необхідних
для
виконання
заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію

Враховано

«6. Установити, що тимчасово, на час
здійснення заходів щодо запобігання
виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених
карантином,
встановленим
Кабінетом
Міністрів України, не вважається внеском
на підтримку політичної партії надання
народним депутатом України, депутатом
місцевої ради, сільським, селищним,
міським головою, який є членом політичної
партії або був висунутий такою політичною
партією на останніх місцевих виборах чи
виборах народних депутатів України,
членом відповідної політичної партії
безоплатно чи на пільгових умовах (за
ціною, нижчою за ринкову вартість
ідентичних або подібних товарів, робіт і
послуг на відповідному ринку) товарів,
робіт і послуг, необхідних для виконання
заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
перелік яких визначено Кабінетом Міністрів
України відповідно до абзацу першого
пункту 31 розділу Х «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
публічні закупівлі».
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спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної
хвороби (COVID-19), перелік яких визначено
Кабінетом Міністрів України відповідно до
абзацу першого пункту 3-1 Розділу Х Закону
України «Про публічні закупівлі».»
-97- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Підпункт 5 пункту 1 розділу
законопроекту виключити.
-98- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

І

90

Пункт 6 Розділу VІ Закону України «Про
політичні партії в Україні» виключити.
-99- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

91

У пункті 1 Розділу І законопроекту:
доповнити новим підпунктом 7 такого
змісту:
«7) пункт 5 Розділу VI виключити»;
у зв’язку з цим нумерацію підпунктів
змінити відповідно.
-100- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 2 такого змісту:
«2.
У
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., №35-36, №37, ст. 446):
1) частину четверту статті 22 доповнити
словами «, оскарження рішень, дій чи
бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції щодо проведення
перевірки звітності політичних партій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру та державного
фінансування статутної діяльності політичних
партій»;
2) у статті 266:
назву статті після слів «бездіяльності
Кабінету Міністрів України» доповнити
словами «окремих актів, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції»;
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

частину першу доповнити новими
пунктами 6-7 такого змісту:
«6) законності актів Національного
агентства з питань запобігання корупції щодо
перевірки звітності політичних партій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру та державного
фінансування статутної діяльності політичних
партій;
7) законності рішень, дій чи бездіяльності
щодо перевірки звітності політичних партій
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру та державного
фінансування статутної діяльності політичних
партій.»;
у частині другій слова «зазначені у пунктах
1-3, 5» замінити словами «зазначені у пунктах
1-3, 5-7»;
у частині третій після слів «Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України»
доповнити
словами
«,
Національного
агентства з питань запобігання корупції»;
у частині четвертій:
пункт 1 після слів «Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України» доповнити словами «,
Національного агентства з питань запобігання
корупції»;
пункт 2 після слів «Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України» доповнити словами «,
Національного агентства з питань запобігання
корупції», а після слів «Вищу кваліфікаційну
комісію суддів України» доповнити словами
««, Національне агентство з питань
запобігання корупції»;
3) розділ VII доповнити новим пунктом 3
такого змісту:
«3. Встановити, що з дня набрання
чинності змінами, внесеними до цього
Кодексу Законом України «Про внесення змін
до Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
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регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій»:
1) позовні заяви щодо оскарження актів,
рішень, дій чи бездіяльності Національного
агентства з питань запобігання корупції,
визначених пунктами 6, 7 частини першої
статті 266 цього Кодексу, подаються до
Верховного
Суду
у
межах
строку,
встановленого цим Кодексом;
2) позовні заяви щодо оскарження актів,
рішень, дій чи бездіяльності Національного
агентства з питань запобігання корупції,
визначених пунктами 6, 7 частини першої
статті 266 цього Кодексу, провадження за
якими не відкрито станом на день набрання
чинності вказаним Законом, передаються до
Верховного Суду та розглядаються за
правилами, що діють після набрання чинності
змінами до цього Кодексу, внесеними
вказаним Законом;
3)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених пунктами 6, 7 частини
першої
статті
266
цього
Кодексу,
провадження у яких відкрито судом першої
інстанції станом на день набрання чинності
вказаним
Законом,
передаються
до
Верховного Суду та розглядаються спочатку
за правилами, що діють після набрання
чинності змінами до цього Кодексу,
внесеними вказаним Законом;
4) апеляційні скарги на судове рішення
суду першої інстанції в адміністративних
справах щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції, визначених
пунктами 6, 7 частини першої статті 266 цього
Кодексу, з дня набрання чинності цим
Законом подаються та розглядаються за
правилами, що діють після набрання чинності
цим Законом, у межах строку на апеляційне
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оскарження,
встановленого
Кодексом
адміністративного судочинства України;
5) апеляційні скарги на судове рішення в
адміністративних справах, щодо оскарження
актів,
рішень,
дій
чи
бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених пунктами 6, 7 частини
першої статті 266 цього Кодексу, апеляційні
провадження за якими не відкрито станом на
день набрання чинності цим Законом,
передаються до Верховного Суду та
розглядаються за правилами, що діють після
набрання чинності змінами до цього Кодексу,
внесеними вказаним Законом;
6)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених пунктами 6, 7 частини
першої статті 266 цього Кодексу, апеляційне
провадження у яких відкрито судом
апеляційної інстанції станом на день набрання
чинності цим Законом, передаються до
Великої Палати Верховного Суду та
розглядаються спочатку за правилами, що
діють після набрання чинності змінами до
цього Кодексу, внесеними вказаним Законом;
7) касаційні скарги на судове рішення суду
апеляційної інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції, визначених
пунктами 6, 7 частини першої статті 266 цього
Кодексу, подаються та розглядаються за
правилами, що діяли до набрання чинності
змінами до цього Кодексу, внесеними
вказаним Законом, у межах строку на
касаційне оскарження, встановленого цим
Кодексом;
8) касаційні скарги на судове рішення суду
апеляційної інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
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питань запобігання корупції, визначених
пунктами 6, 7 частини першої статті 266 цього
Кодексу, касаційне провадження за якими не
відкрито станом на день набрання чинності
цим Законом, розглядаються за правилами,
що діяли до набрання чинності змінами до
цього Кодексу, внесеними вказаним Законом;
9)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених пунктами 6, 7 частини
першої статті 266 цього Кодексу, касаційне
провадження у яких відкрито судом
касаційної інстанції станом на день набрання
чинності змінами до цього Кодексу,
внесеними вказаним Законом, розглядаються
судом касаційної інстанції до прийняття
судового рішення судом касаційної інстанції;
10) заяви про забезпечення позову в
адміністративних справах щодо оскарження
актів,
рішень,
дій
чи
бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених пунктами 6, 7 частини
першої статті 266 цього Кодексу, які було
подано до дня набрання чинності вказаним
Законом, та які не було розглянуто станом на
день набрання чинності вказаним Законом,
розглядаються судом, до якого було подано
таку заяву про забезпечення позову у межах
строку, встановленого цим Кодексом;
11) заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими
або
виключними
обставинами щодо судового рішення,
ухваленого до дня набрання чинності
вказаним Законом, подаються на розгляд
Верховного Суду та розглядаються за
правилами, що діють після набрання чинності
змінами до цього Кодексу, внесеними
вказаним Законом.
-101- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 2 такого змісту:
«2.
У
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., №35-36, №37, ст. 446):
1) частину четверту статті 22 доповнити
словами «, оскарження актів, рішень, дій чи
бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції щодо проведення
перевірки звітів політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру та державного фінансування
статутної діяльності політичних партій»;
2) доповнити новою статтею 266-2 такого
змісту:
Стаття 266-2 . Особливості провадження у
справах про законність рішень, дій чи
бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції щодо проведення
перевірки звітності політичних партій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру та державного
фінансування статутної діяльності політичних
партій
1. Правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ щодо:
1) законності рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції під час проведення перевірки звітів
політичних партій про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру;
2) законності рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції
за
результатами
проведення
перевірки звітів політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру;
3) законності рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції щодо надання політичній партії
державного фінансування її статутної
діяльності або відмови у наданні такого
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фінансування, розподілу між політичними
партіями коштів державного фінансування
статутної діяльності;
4) законності рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції щодо зупинення або припинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії;
5) законності нормативно-правових та
індивідуальних актів Національного агентства
з питань запобігання корупції щодо
проведення перевірки звітів політичних
партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру та
державного
фінансування
статутної
діяльності політичних партій.
2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються у
першій інстанції Верховним Судом у складі
колегії Касаційного адміністративного суду
не менше ніж з трьох суддів.
3. Судом апеляційної інстанції у справах,
визначених частиною першою цієї статті, є
Велика Палата Верховного Суду.
Судове рішення Верховного Суду у таких
справах набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної
скарги, якщо таку скаргу не було подано.»;
3) розділ VII доповнити новим пунктом 3
такого змісту:
5. Встановити, що з дня набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій»:
1) позовні заяви щодо оскарження актів,
рішень, дій чи бездіяльності Національного
агентства з питань запобігання корупції,
визначених частиною першою статті 266-2
цього Кодексу, подаються до Верховного
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Суду у межах строку, встановленого цим
Кодексом;
2) позовні заяви щодо оскарження актів,
рішень, дій чи бездіяльності Національного
агентства з питань запобігання корупції,
визначених частиною першою статті 266-2
цього Кодексу, провадження за якими не
відкрито станом на день набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій» або які залишено без руху
і , передаються до Верховного Суду та
розглядаються за правилами, що діють після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»;
3)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених частиною першою статті
266-2 цього Кодексу, провадження у яких
відкрито судом першої інстанції станом на
день набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
передаються до Верховного Суду та
розглядаються спочатку за правилами, що
діють після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»;
4) апеляційні скарги на судове рішення
суду першої інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
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питань запобігання корупції, визначених
частиною першою статті 266-2 цього Кодексу,
з дня набрання чинності цим Законом
подаються та розглядаються за правилами, що
діють після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
у межах строку на апеляційне оскарження,
встановленого цим Кодексом;
5) апеляційні скарги на судове рішення
суду першої інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції, визначених
частиною першою статті 266-2 цього Кодексу,
апеляційні провадження за якими не відкрито
станом на день набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
передаються до Верховного Суду та
розглядаються за правилами, що діють після
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»;
6)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених частиною першою статті
266-2 Кодексу адміністративного судочинства
України, апеляційне провадження у яких
відкрито судом апеляційної інстанції станом
на день набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
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передаються до Великої Палати Верховного
Суду та розглядаються спочатку за
правилами, що діють після набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій»;
7) касаційні скарги на судове рішення суду
апеляційної інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції, визначених
частиною першою статті 266-2 цього Кодексу,
подаються та розглядаються за правилами, що
діяли до набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
у межах строку на касаційне оскарження,
встановленого цим Кодексом;
8) касаційні скарги на судове рішення суду
апеляційної інстанції в адміністративних
справах, щодо оскарження актів, рішень, дій
чи бездіяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції, визначених
частиною першою статті 266-2 цього Кодексу,
касаційне провадження за якими не відкрито
станом на день набрання чинності цим
Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій», розглядаються за
правилами, що діяли до набрання чинності
Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо удосконалення правового
регулювання
фінансування
діяльності
політичних партій»;
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9)
адміністративні
справи
щодо
оскарження актів, рішень, дій чи бездіяльності
Національного агентства з питань запобігання
корупції, визначених частиною першою статті
266-2 цього Кодексу, касаційне провадження у
яких відкрито судом касаційної інстанції
станом на день набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
розглядаються судом касаційної інстанції до
прийняття судового рішення судом касаційної
інстанції;
10) заяви про забезпечення позову, які було
подано до дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
та які не було розглянуто станом на день
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
продовжують розглядатись судом, до яких
були подані такі заяви, у межах строку та в
порядку, встановлених цим Кодексом;
11) апеляційні скарги на ухвали суду
першої інстанції забезпечення позову, заміни
заходу забезпечення позову, скасування
забезпечення позову, відмови у забезпеченні
позову, відмови у заміні заходу забезпечення
позову або скасуванні забезпечення позову,
постановлені до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
подаються та розглядаються за правилами, що
діють після набрання чинності Законом
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України «Про внесення змін до Закону
України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
у межах строку на апеляційне оскарження,
встановленого Кодексом адміністративного
судочинства України;
12) заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими
або
виключними
обставинами, ухваленого судом до дня
набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій»,
подаються
до
Верховного
Суду
та
розглядаються ним за правилами, що діють
після набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про
політичні
партії
в
Україні»
щодо
удосконалення
правового
регулювання
фінансування діяльності політичних партій».
92
93

94

ІІ.
ПРИКІНЦЕВІ
ТА
ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набуває чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

-102- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

У розділі ІІ законопроекту:
пункт 1 доповнити словами «, крім змін до
частини першої статті 17-3 Закону України
«Про політичні партії», які вводяться в дію з 1
січня 2022 року.»;
-103- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано

У Розділі 2 додати новий пункт 2 такого
змісту:
"2 Кошти, не отримані політичною партією
внаслідок
зупинення
державного
фінансування
її
статутної
діяльності,
відшкодуванню або поверненню політичній
партії не підлягають, крім випадків набрання
законної сили рішенням суду про скасування
рішення Національного агентства з питань
запобігання
корупції
про
зупинення

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кошти, не отримані політичною
партією внаслідок зупинення державного
фінансування її статутної діяльності,
відшкодуванню або поверненню політичній
партії не підлягають, крім випадків
набрання законної сили рішенням суду про
скасування
рішення
Національного
агентства з питань запобігання корупції про
зупинення
державного
фінансування
статутної діяльності політичної партії,
прийнятого Національним агентством з
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державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії, прийнятого
Національним
агентством
з
питань
запобігання корупції до набрання чинності
цим Законом".
95

96

97

питань запобігання корупції до набрання
чинності цим Законом.

2. Національному агентству з питань
запобігання корупції у місячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність до
цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України на підставі
поданих Національним агентством з питань
запобігання
корупції
пропозицій
(розрахунків) підготувати проект закону про
внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2021 рік»,
який передбачатиме зміни в частині видатків
на
державне
фінансування
статутної
діяльності
політичних
партій
щодо
додаткового обсягу коштів, що не були
виділені політичним партіям за період з дня,
наступного за днем відкриття першого
засідання Верховної Ради України поточного
скликання, по 31 грудня 2019 року, та внести
відповідний проект закону на розгляд
Верховної Ради України у встановленому
законом порядку в місячний строк з дня
набрання чинності цим Законом.
-104- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ IІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом такого
змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

4. Національному агентству з питань
запобігання корупції у місячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести
свої
нормативно-правові
акти
у
відповідність із цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України в місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом
на
підставі
поданих
Національним
агентством з питань запобігання корупції
пропозицій (розрахунків) підготувати та
внести на розгляд Верховної Ради України у
встановленому законом порядку проект
закону про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2022
рік», який передбачатиме зміни в частині
видатків на державне фінансування
статутної діяльності політичних партій
щодо додаткового обсягу коштів, що не
були виділені політичним партіям за період
з дня, наступного за днем відкриття першого
засідання
Верховної
Ради
України
поточного скликання, по 31 грудня 2019
року.
3. Установити, що звіти про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру політичних партій, передбачені
статтею 17 Закону України «Про політичні
партії в Україні», які не були подані
політичними партіями за попередні звітні
періоди у зв’язку з здійсненням заходів
щодо
запобігання
виникненню
та
поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19), передбачених карантином,
встановленим Кабінетом Міністрів України,
подаються протягом 60 днів з дня набрання
чинності цим Законом.

57

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.
-105- Н.д. Санченко О. В. (р.к. №433)

Відхилено

4. У статті 23 Закону України «Про
громадські об'єднання» (Відомості Верховної
Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) частини
першу та другу викласти в такій редакції:
"1. Громадські об'єднання зі статусом
юридичної особи мають право на фінансову
підтримку за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів,
політичних партій відповідно до закону»
2. Громадські об'єднання, які отримують
фінансову підтримку за рахунок коштів
Державного бюджету України, місцевих
бюджетів, політичних партій, зобов'язані
подавати та оприлюднювати звіти про цільове
використання цих коштів відповідно до
закону».
-106- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Встановити, що звіти політичних партій
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, подані відповідно до
абзацу першого цього пункту (у тому числі
якщо такі звіти подані з порушенням
строку),
перевіряються
Національним
агентством з питань запобігання корупції у
строк, що не перевищує 90 днів з дня їх
надходження.
6. Кабінету Міністрів України у 2022
році поінформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону.

У розділі ІІ законопроекту:
доповнити новими пунктом 4 такого
змісту:
«4. Встановити, що звіти про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру політичних партій, передбачені
статтею 17 Закону України «Про політичні
партії в Україні», які не були подані
політичними партіями за попередні звітні
періоди у зв’язку зі здійсненням заходів щодо
запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених карантином, встановленим
Кабінетом Міністрів України, подаються
протягом 40 днів з дня набрання чинності цим
Законом.
Встановити, що звіти політичних партій
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, подані відповідно до
абзацу першого цього пункту (в тому числі
якщо такі звіти подані з порушенням строку)
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перевіряються Національним агентством з
питань запобігання корупції у строк, що не
перевищує 120 днів з дня їх надходження.»;
-107- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Розділ ІІ законопроекту доповнити новими
пунктами такого змісту:
«4. Встановити, що звіти про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру політичних партій, передбачені
статтею 17 Закону України «Про політичні
партії в Україні», які станом на день набрання
чинності цим Законом не були подані
політичними партіями за попередні звітні
періоди під час здійснення заходів щодо
запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених карантином, встановленим
Кабінетом Міністрів України, подаються
протягом 40 днів з дня набрання чинності цим
Законом. Звіти політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, подані відповідно до цього пункту
(в тому числі подані з порушенням строку)
перевіряються Національним агентством з
питань запобігання корупції протягом 120
днів з дня їх надходження
-108- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

У розділі ІІ законопроекту:
доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5.
Встановити,
що
державне
фінансування
політичних
партій,
на
підтримку виборчих списків яких під час
останніх позачергових виборів народних
депутатів України 2019 року у єдиному
загальнодержавному
багатомандатному
виборчому окрузі було подано від 2 до 5
відсотків
дійсних
голосів
виборців,
здійснюється починаючи з першого кварталу
2022 року.».
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