ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

ВИСНОВОК
щодо пропозицій Президента України до Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення
правового регулювання фінансування діяльності політичних партій»
18 листопада 2021 року Президентом України повернуто з пропозиціями
прийнятий Верховною Радою України 02 листопада 2021 року Закон України
«Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо
удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних
партій».
За дорученням Голови Верховної Ради України від 18 листопада
2021 року Комітет з питань правової політики на своєму засіданні 25 листопада
2021 року (протокол № 76) розглянув пропозиції Президента України до Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні»
щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності
політичних партій» (реєстр. № 5253-1) (далі – Закон).
Відповідно до положень частини першої статті 132 Регламенту Верховної
Ради України, у разі якщо Президент України застосував право вето щодо
прийнятого Верховною Радою України закону і у визначений частиною другою
статті 94 Конституції України строк повернув закон до Верховної Ради України
зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями, наслідком цього є
скасування результатів голосування за закон у цілому і відкриття процедури його
повторного розгляду у Верховній Раді України.
Пропозиції Президента України до поверненого ним закону розглядаються
у головному комітеті, який здійснював підготовку його остаточної редакції. Під
час розгляду пропозицій Президента України до поверненого ним закону
головний комітет вивчає обґрунтованість кожної окремої пропозиції та ухвалює
висновок щодо доцільності її прийняття чи відхилення (частини перша та третя
статті 133 Регламенту Верховної Ради України).
Комітетом підготовлено порівняльну таблицю до Закону, що містить 5
пропозицій Президента України, а саме:
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1. Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І Закону виключити.
2. Пункт 3 розділу I Закону викласти в такій редакції:
«3. У статті 17-3:
1) частини другу і восьму викласти відповідно в такій редакції:
«Для отримання коштів з державного бюджету, що виділяються на
державне фінансування статутної діяльності політичної партії, політична партія
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»;
«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»;
2) частину третю доповнити реченням такого змісту: «Така заява подається
на підставі рішення з’їзду партії або за підписом не менш ніж половини від
складу депутатської фракції політичної партії у Верховній Раді України».
3. Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
виключити;
пункт 5 розділу I Закону доповнити положеннями, за якими пункт 5 розділу
VI «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні»
викласти в такій редакції:
«5. Установити, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру політичних партій, передбачені статтею 17 цього Закону,
які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди згідно із
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня
2020 року № 540-IX, подаються до Національного агентства з питань запобігання
корупції не пізніше 28 лютого 2022 року.
Установити, 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 120 днів з дня їх надходження».
4. Абзац другий пункту 5 розділу I Закону викласти в такій редакції:
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«6. Установити, що тимчасово, починаючи з дня встановлення Кабінетом
Міністрів України карантину, пов'язаного з коронавірусною хворобою (СОVID19), і до 31 грудня 2021 року, 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 (СОVID-19), перелік яких визначено Кабінетом
Міністрів України відповідно до абзацу першого пункту 3-1 розділу X
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Пункт 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
виключити.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило свої позиції до пропозицій Глави держави.
Обговоривши пропозиції Президента України, Комітет дійшов висновку
про необхідність врахування пропозицій Президента України, що містяться у
порівняльній таблиці до Закону за номерами 1, 3, 4, та відхилення пропозицій за
номерами 2 та 5.
На підставі викладеного, з урахуванням положень статті 135 Регламенту
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення
правового регулювання фінансування діяльності політичних партій»
(реєстр. № 5253-1) прийняти в цілому з частковим прийняттям пропозицій
Президента України.
2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету Костіна А.Є.
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