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1. ОПИСОВА ЧАСТИНА ЗВІТУ 

 
 

1.1. Загальний огляд правової основи фінансування статутної 
діяльності політичних партій та участі партій у виборах і референдумах 

 
1. Засади фінансування статутної діяльності політичних партій в Україні 

визначаються Законом „Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 р., Законом „Про 
політичні партії в Україні” від 5.04.2001 р., Законом „Про оподаткування прибутку 
підприємств” від 28.12.1994 р. Податкові пільги для фізичних осіб, що надають 
фінансову підтримку політичним партіям визначено Законом „Про податок з доходів 
фізичних осіб” від 22.05.2003 р., податкові пільги для юридичних осіб, які надають 
фінансову підтримку політичним партіям – Законом „Про оподаткування прибутку 
підприємств”. Порядок складання податкових звітів про використання коштів 
політичними партіями визначається Наказом Державної податкової адміністрації 
України № 233 „Про затвердження форми звіту про використання коштів 
неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення” від 11.07.1997 р. 
Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо фінансування політичних 
партій встановлена Законом „Про політичні партії в Україні”. 

2. Засади фінансування виборчих кампаній визначаються Законом України „Про 
вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 р., Законом України „Про вибори 
Президента України” від 5.03.1999 р., Законом України „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” від 6.04.2004 р. Закон України „Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми” від 3.07.1991 р. визначає принципи фінансування проведення 
всеукраїнського та місцевих референдумів. Відповідальність за порушення 
законодавства в частині фінансування виборів і референдумів встановлена: 1) 
безпосередньо в трьох законах про вибори – для партій і кандидатів, що беруть участь 
у відповідних виборах; 2) Кодексом України про адміністративні правопорушення від 
7.12.1984 р., стаття 212-15, – для фізичних осіб за порушення встановленого порядку 
фінансування виборів і референдумів; 3) Кримінальним кодексом України, стаття 159-
1 – для фізичних осіб за порушення встановленого порядку фінансування виборів. 

3. Закони, які визначають засади фінансування партій, виборів і референдумів 
приймались у різний час і на різній концептуальній основі. Як наслідок - положення 
цих законів, у багатьох випадках не узгоджені між собою. У виборчому законодавстві 
відсутній єдиний підхід до регулювання фінансування різних видів виборів. 
 

1.2. Джерела фінансування статутної діяльності партій 
 
А. Приватне фінансування партій 

 
4. Джерела фінансування політичних партій визначаються Законом „Про об’єднання 

громадян”, Законом „Про політичні партії в Україні” і Законом „Про оподаткування 
прибутку підприємств”. Згідно з частиною другою статті 14 Закону „Про політичні 
партії в Україні” політичні партії є неприбутковими організаціями. Джерела 
фінансування діяльності політичних партій Законом „Про політичні партії в Україні” 
визначено нечітко – згідно з частиною третьою статті 14 Закону „Про політичні 
партії”, партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і 
нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не 
забороняється законами України. Положення Закону „Про політичні партії” більш 
детально розкрито у статті 21 Закону „Про об’єднання громадян”. Зокрема, згідно з 
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цією статтею джерелами фінансування діяльності політичних партій можуть бути: а) 
кошти та майно, передані засновниками і членами партії, у тому числі вступні та 
членські внески; б) кошти та майно, придбані за рахунок членських внесків та 
власних коштів партії; в) кошти та майно, пожертвувані громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями; г) майно, придбане від продажу 
суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, 
виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших 
політичних заходів. Таким чином, перелік дозволених обмежується лише тими 
надходженнями, які прямо заборонені законом. Чинне законодавство не встановлює: а) 
граничного щорічного обсягу фінансування політичних партій; б) обмежень щодо 
розміру коштів, які можуть бути перераховані фізичними та юридичними особами на 
користь партій; в) обмежень щодо кількості перерахувань коштів фізичними та 
юридичними особами на користь партій 

5. Забороняється фінансування політичних партій: 1) органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування (за винятком державного фінансування 
політичних партій); 2) державними і комунальними підприємствами, установами і 
організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є 
частки державної або комунальної власності, або які належать нерезидентам; 3) 
підприємствами, в яких частка іноземної власності перевищує 20%; 4) іноземними 
державами та їх громадянами, іноземними підприємствами, установами і 
організаціями; 5) анонімними особами або під псевдонімом; 6) благодійними та 
релігійними об’єднаннями і організаціями; 7) політичними партіями, що не входять 
до виборчого блоку політичних партій; 8) нелегалізованими об’єднаннями громадян. 
Відповідно до статті 22 Закону „Про об’єднання громадян” політичним партіям 
заборонено отримувати доходи від акцій та інших цінних паперів. На відміну від 
громадських організацій, партіям заборонено засновувати підприємства, за винятком 
засобів масової інформації (стаття 24 Закону „Про об’єднання громадян”), а також 
здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, крім продажу суспільно-
політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із 
власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших 
політичних заходів. 

6. Для фізичних та юридичних осіб, які надають фінансову підтримку партіям, чинним 
законодавством встановлено ряд пільг. Так, відповідно до п. 5.3.2. Закону „Про 
податок з доходів фізичних осіб” фізична особа може включити до складу 
податкового кредиту звітного року суму коштів або вартість майна, переданих у 
вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям (у тому 
числі – партіям), у розмірі, що перевищує 2%, але не є більшим 5% від суми його 
загального оподатковуваного доходу звітного року. Відповідно до п. 5.2.2. статті 5 
Закону „Про оподаткування прибутку підприємств” до валових витрат платника 
податку на прибуток підприємств включаються суми коштів або вартість товарів 
(робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до 
неприбуткових організацій (у тому числі і партій), у розмірі, що перевищує 2%, але не 
більше 5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

7. Податковими пільгами користуються і самі політичні партії. Згідно із п. 7.11.3. 
Закону „Про оподаткування прибутку підприємств” від оподаткування податком на 
прибуток підприємств звільняються доходи політичних партій, отримані у вигляді 
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів (дивідендів, процентів, 
роялті); коштів або майна, які надходять від здійснення основної діяльності. 

 
Б. Державне фінансування партій 
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8. 27 листопада 2003 року парламентом було прийнято Закон України „Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного 
фінансування політичних партій в Україні”, який передбачав доповнення Закону „Про 
політичні партії в Україні” новим розділом та низкою інших положень щодо 
державного фінансування партій в Україні. Пунктом 91 розділу ІІ Закону України 
„Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України” від 28 грудня 2007 року положення Закону „Про 
політичні партії в Україні”, яким цей Закон було доповнено 27.11.2003 р., було 
скасовано. Проте, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. у справі 
щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України пункт 91 розділу ІІ 
Закону „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України” було визнано таким, що не відповідає Конституції 
України. Таким чином, дію положень Закону „Про політичні партії в Україні” 
фактично відновлено. 

9. Відповідно до статті 17-1 Закону „Про політичні партії в Україні” державне 
фінансування політичних партій існує у двох формах: 1) фінансування статутної 
діяльності партій, не пов’язаної з їх участю у виборах до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; 2) відшкодування витрат партій, у тому числі тих 
партій, які входили до складу виборчих блоків, пов’язаних з фінансуванням їхньої 
передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів 
України. Право на державне фінансування статутної діяльності мають ті партії, які 
самостійно або у складі виборчих блоків подолали 3% виборчий бар’єр. Право на 
відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації під час 
чергових та позачергових виборів також мають лише ті партії, які самостійно або у 
складі виборчих блоків подолали 3% виборчий бар’єр. Таким чином, у відповідності 
до Закону „Про політичні партії в Україні” за рахунок коштів Державного бюджету 
України фінансується діяльність лише тих партій, які за результатами останніх 
виборів отримали представництво в парламенті.  

10. Стаття 17-2 Закону „Про політичні партії в Україні” встановлює граничний обсяг 
щорічного фінансування статутної діяльності політичних партій, які мають право 
на таке фінансування, за рахунок коштів Державного бюджету України, який 
визначається шляхом множення 1% розміру мінімальної заробітної плати (станом на 1 
січня року, що передує року виділення коштів) на кількість виборців, включених до 
списків виборців на останніх чергових виборах народних депутатів України. В межах 
цього обсягу фінансування кошти між партіями і блоками, що подолали виборчий 
бар’єр, розподіляються Міністерством юстиції України пропорційно до кількості 
отриманих ними голосів. Після цього отримані блоком бюджетні кошти 
розподіляються в порядку, встановленому партіями, що входили до його складу на 
відповідних виборах. Граничний обсяг відшкодування витрат партій і блоків на 
здійснення передвиборної агітації під час виборів народних депутатів України за 
рахунок коштів Державного бюджету України встановлено статтею 98 Закону 
„Про вибори народних депутатів України”, у відповідності до якої партії і блоки, що 
подолали виборчий бар’єр, мають право на відшкодування витрат на здійснення 
передвиборної агітації у розмірі фактичних витрат, але не більше 100 000 розмірів 
мінімальної заробітної плати. Між партіями, що входили до складу блоків, отримана 
блоком з Державного бюджету сума коштів розподіляється за домовленістю між 
відповідними партіями. 

 
1.3. Джерела фінансування участі партій у виборах та напрями 

використання відповідних коштів 
 
А. Приватне фінансування 
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11. Форми і порядок участі партій у референдумах у Законі „Про всеукраїнський та 

місцеві референдуми” не визначені. Відповідно до статті 11 цього ж Закону 
підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету України, місцевих референдумів – за рахунок коштів 
відповідних бюджетів. Інших положень в частині фінансування підготовки та 
проведення референдумів цей Закон не містить. Таким чином, фінансування 
підготовки і проведення референдумів за рахунок позабюджетних коштів не 
допускається. Підготовка і проведення загальнодержавних і місцевих виборів може 
здійснюватись за рахунок коштів відповідних бюджетів і коштів виборчих фондів 
відповідних суб’єктів виборчих процесів. 

12. Ступінь обов’язковості утворення виборчих фондів у різних законах про вибори 
визначений по-різному. Відповідно до статті 37 Закону „Про вибори Президента 
України” кандидат на пост Президента України для фінансування своєї передвиборної 
агітації зобов’язаний утворити свій виборчий фонд. Аналогічні положення містяться і 
в Законі „Про вибори народних депутатів України”. Згідно із статтею 48 партія (блок), 
кандидати у депутати від якої зареєстровано ЦВК, для фінансування своєї 
передвиборної агітації зобов’язана утворити свій виборчий фонд. На відміну від 
загальнонаціональних виборів, утворення виборчих фондів суб’єктами виборчого 
процесу на місцевих виборах є не обов’язком, а правом відповідних суб’єктів. 
Зокрема, згідно із статтею 82 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів” місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані в 
багатомандатних округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського 
голови, кандидати у депутати в одномандатних округах для фінансування своєї 
передвиборної агітації можуть утворити виборчий фонд. 

13. По-різному у виборчих законах визначено і граничний розмір виборчих фондів. Для 
кандидатів на пост Президента України граничний розмір виборчого фонду становить 
50 000 розмірів мінімальних заробітних плат, і, у разі включення кандидата до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування, може бути збільшений ще на 15 000 
розмірів мінімальних заробітних плат (ст. 43 Закону „Про вибори Президента 
України”). За Законом „Про вибори народних депутатів України” розмір виборчого 
фонду партії (блоку), що висунула кандидатів, не обмежується взагалі. На місцевих 
виборах розмір надходжень коштів до виборчих фондів не обмежується – 
обмежується лише сума витрат цих коштів. На відміну від президентських виборів, ця 
сума визначається не фіксованою величиною, а кількістю виборців у відповідному 
окрузі (від 20 000 грн. до 1 000 000 грн. – для місцевих організацій партій і блоків, не 
більше половини встановленої для місцевих організацій партій і блоків суми витрат в 
окрузі – для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 50 розмірів 
мінімальних заробітних плат для кандидатів у депутати, висунутих в одномандатних 
виборчих округах). 

14. В усіх законах про вибори визначено джерела формування відповідних виборчих 
фондів. Зокрема, виборчий фонд кандидата на пост Президента України може 
формуватись за рахунок його власних коштів, коштів партії, яка його висунула або 
коштів партій, що входять до складу блоку (у разі якщо кандидата у Президенти 
висунуто блоком), а також добровільних внесків фізичних осіб. Розмір відповідних 
внесків, за винятком внесків фізичних осіб, не обмежується; внесок фізичної особи до 
виборчого фонду кандидата у Президенти не може перевищувати 25 розмірів 
мінімальних заробітних плат. Обмежень щодо кількості внесків фізичних осіб до 
виборчого фонду кандидата на пост Президента законом не встановлено – незаконним 
вважається лише перевищення граничного розміру внеску (частина восьма ст. 43 
Закону „Про вибори Президента України”). Згідно із ст. 53 Закону „Про вибори 
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народних депутатів України”, виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок 
власних коштів партії (партій, що входять до складу блоку), а також добровільних 
внесків фізичних осіб. Як і для президентських виборів, для парламентських виборів 
закон не встановлює будь-яких обмежень щодо суми внеску і кількості перерахувань 
коштів суб’єктом, що утворив виборчий фонд, до власного виборчого фонду; 
обмеження встановлено лише для фізичних осіб – на рівні 400 розмірів мінімальної 
заробітної плати. Джерела формування виборчих фондів на місцевих виборах 
визначено статтею 86 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, у 
відповідності до якої виборчий фонд місцевої організації партії (блоку), формується 
за рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку), а також добровільних внесків 
фізичних осіб; кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі – за рахунок його власних 
коштів, коштів партії (блоку) – якщо кандидата висунуто відповідно партією (блоком), 
а також внесків фізичних осіб. Граничний внесок фізичної особи до виборчого фонду 
суб’єкта виборчого процесу на місцевих виборах складає 3 розміри мінімальних 
заробітних плат. 

15. Законами про вибори визначено перелік заборонених джерел формування виборчих 
фондів, до яких відносяться внески іноземців та осіб без громадянства та внески 
анонімних осіб (частина четверта статті 43 Закону „Про вибори Президента України”, 
частина третя статті 53 Закону „Про вибори народних депутатів України”, частина 
шоста статті 86 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”). Всіма законами про 
вибори заборонено фінансування передвиборної агітації за рахунок інших, крім 
коштів Державного бюджету України та виборчих фондів, коштів. Проте саме 
поняття „фінансування передвиборної агітації” на законодавчому рівні чітко не 
окреслено (див. п. 16.) 

16. Напрями використання коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу 
законами про вибори чітко не визначено. В усіх законах про вибори закріплені 
положення, у відповідності до яких основною метою створення відповідних фондів є 
фінансування передвиборної агітації тих суб’єктів, які відкривають рахунки виборчих 
фондів. Відповідні положення виборчого законодавства конкретизовано у постановах 
Центральної виборчої комісії. Так, у відповідності до Постанови ЦВК від 5.01.2006 р. 
про Порядок складання фінансової звітності про надходження і використання коштів 
виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у 
депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, кошти 
виборчих фондів можуть витрачатись на виготовлення матеріалів передвиборної 
агітації, використання засобів масової інформації, інші послуги, пов’язані із 
здійсненням передвиборної агітації (до них відносяться транспортні послуги та 
утримання транспортних засобів, оренда приміщень, обладнання, оренда технічних 
засобів для проведення передвиборної агітації, оренда приміщень для проведення 
зустрічей з виборцями, виготовлення (оренда) рекламних щитів, послуги зв’язку, 
послуги електрозв’язку та поштового зв’язку), а також „інші витрати на передвиборну 
агітацію”. Аналогічний перелік витрат ЦВК визначено і для виборчих фондів 
кандидатів на пост Президента України. 

 
Б. Фінансування участі партій у виборах за рахунок коштів бюджетів та напрями 
використання відповідних бюджетних коштів 
 
17. Законами про вибори встановлено такий перелік напрямів використання коштів 

Державного бюджету (для місцевих виборів – коштів місцевих бюджетів, отриманих 
як цільова субвенція з Державного бюджету), що виділяються на забезпечення участі 
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партій у виборчому процесі: 1) одноразове опублікування інформації про відкриття 
накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), кандидата у Президенти 
та його реквізитів у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр”; 2) виготовлення 
інформаційних плакатів партій і блоків (не менш як по 2 примірники для кожної 
виборчої дільниці), кандидатів у Президенти (не менш як по 5 примірників на кожну 
дільницю), місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів на місцевих виборах (не 
менш як по 2 примірники для кожної дільниці); 3) оплата ефірного часу для 
здійснення передвиборної агітації кандидатами на пост Президента України (не 
менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі, 45 хвилин – на 
загальнонаціональному радіоканалі, по 30 хвилин на регіональних телеканалах, по 20 
хвилин на регіональних радіоканалах), партіями (блоками) (не менше 60 хвилин на 
загальнонаціональному телеканалі, 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, 
по 20 хвилин на регіональних радіоканалах та по 20 хвилин на регіональних 
телеканалах – в рівних частках для кожної партії (блоку), місцевими організаціями 
партій (блоками) та кандидатами на місцевих виборах; 4) опублікування в газетах 
„Голос України”, „Урядовий кур’єр” (на загальнодержавних виборах) та одному 
регіональному (місцевому) державному або комунальному друкованому ЗМІ 
передвиборних програм кандидатів на пост Президента (обсягом не більше 12 000 
друкованих знаків для кожного кандидата), передвиборних програм партій і блоків 
(обсягом не більше 7 800 друкованих знаків для кожної партії (блоку), передвиборних 
програм місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на місцевих виборах; 5) 
оплата ефірного часу для проведення теледебатів між кандидатами на пост 
Президента України; 6) оплата використання кандидатами на посаду Президента 
пасажирського транспорту (за винятком таксі). 

 
1.4. Фінансова звітність політичних партій 

 
18. Безпосередньо Законом „Про політичні партії в Україні” передбачено 3 форми звітів 

політичних партій: 1) фінансовий звіт про доходи і видатки; 2) звіт про майно; 3) 
звіт про обсяг і напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету на 
фінансування статутної діяльності партій. Вимоги до форми і змісту таких звітів, 
мінімальний перелік даних, що мають відображуватись у звітах Законом не 
встановлені. Не затверджені вони й підзаконними актами. Крім того, ці питання 
перебувають поза межами регулювання Закону України „Про об’єднання громадян”. 

19. Окрім звітів, передбачених Законом України „Про політичні партії в Україні”, на 
партії покладається обов’язок підготовки щоквартальних звітів про використання 
коштів неприбуткових організацій і установ, які подаються до органу податкової 
служби за місцем реєстрації партії. Форма такого звіту затверджена Наказом 
Державної податкової адміністрації України № 23 від 11.07.1997 р. „Про 
затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і 
установ та порядку її заповнення”. Згідно із цим Наказом, у Звіті про використання 
коштів неприбуткової організації (у першій частині звіту) вказуються лише суми 
коштів (вартість майна), які не підлягають оподаткуванню або підлягають 
оподаткуванню, і були отримані організаціями протягом звітного періоду – суми 
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, доходи від 
продажу суспільно-політичної літератури, пасивні доходи, дотації, субсидії. У другій 
частині звіту зазначаються доходи, що підлягають оподаткуванню, прибуток, 
податкове зобов’язання неприбуткової організації, сума податку до сплати. 
Інформації про напрями використання коштів цими організаціями, інформації про 
фізичних та юридичних осіб, що надали безповоротну фінансову допомогу організації 
тощо. Звіт про використання коштів неприбуткової організації описаний звіт містити 
не повинен. Іншими словами, основне його призначення – не забезпечення прозорості 
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фінансової діяльності неприбуткової організації, а правильний розрахунок сум 
податкових зобов’язань. 

 
1.5. Фінансова звітність про надходження і використання коштів 

виборчих фондів 
 

20. Всіма законами про вибори передбачене обов’язкове подання розпорядниками 
виборчих фондів фінансових звітів про надходження і використання коштів 
виборчих фондів до Центральної виборчої комісії (при проведенні 
загальнонаціональних виборів) або територіальної виборчої комісії (при проведенні 
місцевих виборів). Так, відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону „Про вибори 
народних депутатів України”, розпорядник поточного рахунку виборчого фонду 
партії (блоку) зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати 
розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про 
використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник 
коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов’язаний не 
пізніш як на п’ятнадцятий день після дня виборів подати до ЦВК фінансовий звіт про 
надходження і використання коштів виборчого фонду партії (блоку). Аналогічні 
положення закріплено і в Законі „Про вибори Президента України”: згідно із статтею 
42 цього Закону розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов’язаний не 
пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального 
рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду. 
Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду не пізніш як на 
п’ятнадцятий день після дня виборів (дня повторного голосування) повинен подати до 
ЦВК фінансовий звіт про надходження і використання коштів виборчого фонду. 
Частиною четвертою статті 85 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” на 
розпорядників виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів в 
одномандатних округах покладено обов’язок подати до територіальної виборчої 
комісії фінансовий звіт за формою, встановленою ЦВК.  

21. Форми звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів 
затверджуються ЦВК протягом встановленого відповідними законами про вибори 
строків до дня відповідних виборів. Відповідні звіти включають: 1) звіт про 
формування виборчого фонду (що включає 2 розділи: надходження коштів на 
накопичувальний рахунок виборчого фонду, перерахування коштів з 
накопичувального рахунку), 2) консолідований звіт про надходження коштів на 
поточний рахунок фонду та їх використання, 3) звіт про перерахування залишку 
невикористаних коштів виборчого фонду. До кожної форми звіту складаються 
розшифровки у вигляді відомостей із відображенням кожної проведеної операції на 
рахунках виборчого фонду. До звіту також додається пояснювальна записка. 

 
1.6. Забезпечення прозорості фінансування статутної діяльності 

політичних партій 
 
22. Законами „Про об’єднання громадян” та „Про політичні партії в Україні” передбачено 

декілька механізмів забезпечення прозорості фінансування статутної діяльності 
політичних партій. Так, відповідно до статті 22 Закону „Про об’єднання громадян” 
партії зобов’язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома. Спосіб і 
строки опублікування бюджетів, а також форма самих бюджетів цим Законом не 
визначається. Також у відповідності до статті 26 цього ж Закону щороку на підставі 
фінансових декларацій в газеті „Голос України” публікуються списки осіб, 
пожертвування яких на користь політичних партій перевищують розмір, що 
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визначається Верховною Радою України. Проте, як зазначалось вище, форма 
податкової звітності політичних партій (як і інших неприбуткових організацій) не 
передбачає відображення в ній інформації про осіб, які надавали фінансову підтримку 
партіям. Крім того, Верховна Рада Україна не визначила ні розмірів внесків, за яких 
має бути розкрита інформація про осіб, які їх здійснили, ні перелік відомостей про 
таких осіб, які підлягають опублікуванню. Таким чином, відповідне положення статті 
26 Закону „Про об’єднання громадян” є суто декларативним. Цією ж статтею Закону 
передбачається, що спеціальна комісія Верховної Ради України повинна 
розглядати фінансову звітність політичних партій і доповідати свої висновки на 
пленарному засіданні парламенту. Таку комісію у Верховній Раді так і не було 
створено, відповідно – зазначене положення статті 26 на практиці не застосовується. 

23. Згідно із статтею 17 Закону „Про політичні партії в Україні” політична партія 
зобов’язана щорічно опубліковувати в загальнодержавному засобі масової 
інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, звіт про майно політичної 
партії, звіт про обсяг і напрями використання коштів, виділених з Державного 
бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії. Строки 
і процедура опублікування перших двох звітів на законодавчому рівні не визначені; 
Закон також не покладає на партії обов’язок повідомлення Міністерства юстиції 
України про факт опублікування цих звітів. Звіт про обсяг і напрями використання 
коштів, виділених з Державного бюджету на фінансування статутної діяльності 
політичних партій, повинен бути переданий для опублікування в офіційному 
загальнодержавному друкованому засобі масової інформації не пізніше 1 квітня року, 
наступного за роком, в якому з Державного бюджету України було виділено кошти на 
фінансування статутної діяльності політичної партії. Зазначений засіб масової 
інформації зобов'язаний опублікувати цей звіт протягом 15 днів з моменту отримання. 

 
1.7. Механізми забезпечення прозорості надходження і використання 

коштів виборчих фондів 
 
24. Відповідно до частини чотирнадцятої статті 43 Закону „Про вибори Президента 

України” дані про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансові звіти про використання їх коштів публікуються Центральною 
виборчою комісією у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” не пізніш як на 
18 день після дня виборів. Закон „Про вибори народних депутатів України” не 
покладає на ЦВК обов’язку публікувати звіти партій і блоків про надходження і 
використання коштів їхніх виборчих фондів. У відповідності до частини шістнадцятої 
статті 86 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” фінансові звіти про 
надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій 
партій (блоків) оприлюднюються відповідними територіальними виборчими 
комісіями у місцевих друкованих засобах масової інформації у п’ятиденний строк з 
дня їх надходження до відповідної територіальної виборчої комісії. 

 
1.8. Фінансування статутної діяльності політичних партій: суб’єкти і 

порядок нагляду 
 
25. Відповідно до статті 18 Закону „Про політичні партії в Україні” державний контроль 

за діяльністю політичних партій здійснюють: 1) Міністерство юстиції України – за 
додержання політичною партією вимог Конституції та законів України, а також 
статуту політичної партії; 2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії – 
за додержання партією порядку участі партій у виборчому процесі; 3) Рахункова 
палата, Головне контрольно-ревізійне управління України – за використанням 
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політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на 
фінансування їхньої статутної діяльності. 

26. Порядок здійснення відповідних контрольних повноважень Міністерством 
юстиції Законом „Про політичні партії в Україні” чітко не визначено: відповідно до 
статті 18 цього Закону Міністерство юстиції України має право вимагати від партій 
надання „необхідних документів та пояснень”, а партії зобов’язані подавати 
Міністерству юстиції такі документи та пояснення. Порядок здійснення нагляду за 
діяльністю політичних партій Міністерством юстиції України не визначається і 
Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577. 

27. Засади здійснення контролю Головним контрольно-ревізійним управлінням та 
Рахунковою палатою за використанням політичними партіями коштів, виділених з 
Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, 
визначаються статтею 17-8 Закону „Про політичні партії в Україні”. Згідно із цією 
статтею, Головне контрольно-ревізійне управління України щорічно, у період з 1 
лютого по 1 березня року, наступного за роком, в якому з Державного бюджету 
України було виділено кошти на фінансування статутної діяльності партій, проводить 
перевірку обсягу і напрямів використання відповідних коштів політичними партіями. 
Форми і порядок проведення перевірок і ревізій партій більш детально врегульовано 
відповідно Законом „Про Рахункову палату” та „Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні”. 

28. Окрім зазначених у п. 25 суб’єктів, контроль за діяльністю партій також здійснює 
Державна податкова адміністрація України через відповідні податкові інспекції за 
місцем реєстрації партії в частині дотримання партіями вимог, встановлених 
податковим законодавством до неприбуткових організацій (джерела і розміри 
надходжень, правильність нарахування і своєчасність сплати податків – у разі 
здійснення діяльності, яка підлягає оподаткуванню). 

 
1.9. Фінансування участі партій у виборах: 

суб’єкти і порядок нагляду 
 
29. Контроль за фінансування участі партій у загальнодержавних виборах 

законодавством покладений на Центральну виборчу комісію. Відповідно до частини 
десятої статті 53 Закону „Про вибори народних депутатів України” ЦВК та установа 
банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), здійснює контроль за 
надходженням, обліком та використанням коштів відповідного виборчого фонду. На 
ЦВК також покладено обов’язок здійснення контролю за дотриманням суб’єктами 
виборчого процесу заборони використання партіями (блоками) під час фінансування 
передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів та коштів 
Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної 
агітації. Аналогічні норми закріплено і в Законі „Про вибори Президента України” (п. 
10 частини другої статті 25, частина десята статті 43 Закону „Про вибори Президента 
України”). Відповідно до частини дванадцятої Закону „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів” на територіальні виборчі комісії та установи банків, в яких відкрито 
рахунки виборчих фондів, покладається здійснення вибіркового контролю за 
надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів місцевих 
організацій партій (блоків) та кандидатів в одномандатних округах. Територіальні 
виборчі комісії також здійснюють контроль за дотриманням відповідними суб’єктами 
виборчого процесу на місцевих виборах заборони використання при фінансуванні 
передвиборної агітації інших, ніж кошти виборчого фонду та кошти бюджету, коштів. 
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30. Закони про вибори прямо не визначають порядок здійснення ЦВК (на 
загальнонаціональних виборах) і територіальними виборчими комісіями (на місцевих 
виборах) контролю за способами фінансування передвиборної агітації. Основна 
роль у забезпеченні дотримання відповідних заборон покладається безпосередньо 
на суб’єктів виборчого процесу, які, у разі наявності фактів незаконного 
фінансування участі партій (блоків) та кандидатів, можуть звернутись до ЦВК (на 
загальнонаціональних виборах) або ТВК (на місцевих виборах) зі скаргами на 
порушення вимог виборчого законодавства в порядку, встановленому відповідними 
законами про вибори. У разі встановлення достовірності відповідних фактів, виборчі 
комісії можуть застосувати до винних суб’єктів санкції, передбачені законодавством 
(оголошення попередження, скасування рішення про реєстрацію тощо). 

31. Механізми здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням 
коштів виборчих фондів конкретизується у Порядку контролю за надходженням, 
обліком та використанням коштів виборчих фондів відповідних суб’єктів виборчого 
процесу, який затверджується спільними постановами ЦВК і Національного банку 
України та наказом Міністерства транспорту та зв’язку України. Чинна процедура 
взаємодії ЦВК з банківськими установами дозволяє ЦВК здійснювати 
оперативний поточний контроль за всіма операціями, які здійснюються на 
рахунках виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу (банки зобов’язані щодня до 
12 години надсилати до ЦВК інформацію про операції на рахунках у вигляді 
відповідних кодованих файлів; крім того, банки зобов’язані потижнево надавати ЦВК 
виписки з рахунків виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу). 

 
1.10. Санкції за порушення правил фінансування статутної діяльності 

партій 
 

32. Згідно із статтею 19 Закону „Про політичні партії в Україні”, у разі порушення 
партіями вимог законів України, до них можуть бути застосовані такі санкції: 1) 
попередження про недопущення незаконної діяльності; 2) заборона політичної 
партії. Попередження про недопущення незаконної діяльності видається у формі 
припису у тих випадках, якщо вчинені партією дії не тягнуть іншого виду 
відповідальності. Зі змісту статті 21 Закону „Про політичні партії в Україні” випливає, 
що діяльність політичної партії може бути заборонена у випадку порушення нею 
будь-якої вимоги закону щодо створення та діяльності партій, якщо Міністерство 
юстиції внесло до суду подання про заборону партії. 

33. Окрім зазначених вище 2 санкцій, які можуть бути застосовані до партій за будь-які 
порушення вимог законів України, Закон „Про політичні партії в Україні” встановлює 
декілька санкцій за порушення у сфері використання партіями коштів Державного 
бюджету, виділених на фінансування їхньої статутної діяльності. Йдеться, насамперед, 
про припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії 
у випадку, якщо суд за поданням Міністерства юстиції України встановить факт 
використання бюджетних коштів, виділених на фінансування статутної діяльності 
партії, на цілі, непов’язані із здійсненням статутної діяльності партії, зокрема – на 
фінансування витрат, пов’язаних з участю партії у виборах до органів державної 
влади або органів місцевого самоврядування (стаття 17-7 Закону „Про політичні 
партії в Україні”). Ще один вид відповідальності партій за порушення у сфері 
використання бюджетних коштів встановлений статтею 17 Закону „Про політичні 
партії в Україні”, яка передбачає тимчасове припинення (зупинення) державного 
фінансування статутної діяльності політичної партії у випадку неподання до 
офіційного загальнодержавного засобу масової інформації до 1 квітня року, 
наступного за звітним, фінансового звіту про обсяг і напрями використання коштів, 
виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності 
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політичних партій. Рішення про тимчасове припинення державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії приймає Міністерство юстиції України. 
Державне фінансування статутної діяльності політичної партії відновлюється з 
кварталу, наступного за кварталом, в якому партія опублікувала фінансовий звіт про 
обсяг і напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету України на 
фінансування її статутної діяльності. 

34. Окрім санкцій, встановлених безпосередньо Законом „Про політичні партії в Україні”, 
до партій можуть бути застосовані санкції, передбачені податковим законодавством. 
Наприклад, у разі фінансування партії за рахунок заборонених джерел або у випадку 
порушення партією інших вимог законодавства (у тому числі – передбачених Законом 
„Про оподаткування прибутку підприємств”), державна податкова інспекція за місцем 
реєстрації партії може прийняти рішення про виключення партії з Реєстру 
неприбуткових організацій (установ), що матиме наслідком втрату нею статусу 
неприбуткової організації і перехід на загальну систему оподаткування зі сплатою 
податку на прибуток підприємств, інших податків та загальнообов’язкових платежів. 

 
1.11. Санкції за порушення правил фінансування участі партій у 

виборах 
 

35. Відповідальність за порушення правил фінансування участі партій у виборах 
встановлена низкою законодавчих актів: відповідними законами про вибори, 
Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

36. Закони про вибори встановлюють відповідальність за порушення правил 
фінансування участі партій у виборах суб’єктами виборчого процесу (кандидатами у 
депутати, кандидатами на пост Президента України, партіями, блоками, місцевими 
організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати місцевих рад, кандидатами 
на посаду сільського, селищного, міського голови) та засобами масової інформації. До 
суб’єктів виборчого процесу може бути застосовано 2 санкції: 1) оголошення 
попередження; 2) скасування реєстрації відповідного суб’єкта виборчого процесу, 
що має наслідком втрату ним статусу суб’єкта виборчого процесу. 

37. Згідно із статтею 64 Закону „Про вибори народних депутатів України” за будь-яке 
порушення вимог закону, у тому числі – використання для ведення передвиборної 
агітації інших, ніж кошти виборчих фондів та бюджетні кошти, коштів, здійснення 
агітації поза встановленими Законом „Про вибори народних депутатів України” 
строками, непрямий підкуп виборців тощо, Центральна виборча комісія оголошує 
попередження або окремому кандидату у депутати, або партії (блоку) – залежно 
від суб’єкта вчинення правопорушення. Підставою для скасування реєстрації 
кандидата у депутати є повторне вчинення ним правопорушення, за яке йому було 
оголошено попередження. При цьому рішення про скасування реєстрації кандидата у 
депутати може бути прийняте ЦВК не пізніш як за три дні до дня виборів. Іншими 
словами, скасування реєстрації кандидата у депутати не допускається, якщо: 1) 
кандидат вчинив різні порушення, за які йому було оголошено попередження, і жодне 
з них не було вчинено повторно; 2) кандидат у депутати повторно вчинив порушення, 
за яке йому було оголошено попередження менш, ніж за 3 дні до дня виборів. 
Скасування реєстрації партій (блоків) у випадку порушення ними правил 
фінансування виборчої кампанії на сьогодні Законом „Про вибори народних 
депутатів України” не передбачене. 

38. Стаття 56 Закону „Про вибори Президента України” не передбачає можливості 
скасування реєстрації кандидата на пост Президента України за порушення, 
пов’язані з протиправним фінансуванням виборчої кампанії. Єдина санкція, що може 
бути застосована до кандидата на пост Президента або партії (блоку), що його 
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висунула (в залежності від суб’єкта правопорушення) у разі порушення встановленого 
порядку фінансування виборчої кампанії – оголошення попередження. 

39. На відміну від законів про загальнонаціональні вибори, Закон „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних 
міських голів” передбачає застосування до порушників встановленого порядку 
фінансування виборчої кампанії більш суворих санкцій. Так, відповідно до статті 48 
цього Закону, підставою для скасування реєстрації окремого кандидата на 
відповідних місцевих виборах є: 1) використання ним при фінансуванні своєї 
передвиборної агітації інших, крім коштів виборчого фонду, коштів; 2) перевищення 
встановленої законом граничної суми витрат коштів виборчого фонду; 3) повторне 
вчинення протиправного діяння, за яке йому було оголошено попередження. 
Підставою для скасування у багатомандатному територіальному виборчому окрузі 
реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії 
(блоком), є використання при здійсненні партією передвиборної агітації, окрім коштів 
власного виборчого фонду, інших коштів, а також перевищення встановленого 
обмеження витрат коштів виборчого фонду місцевою організацією партії (блоком). 
Повторне вчинення правопорушення, за яке місцевій організацій партії (блоку) було 
оголошено попередження, відповідно до частини третьої статті 48 Закону не є 
підставою для скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати від цієї організації 
партії (блоку). Порушення суб’єктом виборчого процесу на місцевих виборах тих 
вимог виборчого закону, яке не має наслідком скасування його реєстрації, має 
наслідком оголошення такому суб’єкту виборчого процесу попередження. 
Рішення територіальної виборчої комісії щодо оголошення попередження або щодо 
скасування реєстрації може бути оскаржене в судовому порядку. На відміну від 
Закону „Про вибори народних депутатів України”, закон про місцеві вибори не 
встановлює строку, після закінчення якого скасування реєстрації кандидата на 
місцевих виборах є неможливим (іншими словами, рішення про скасування реєстрації 
кандидата може бути прийняте і в день проведення місцевих виборів). 

40. Окремими законами про вибори встановлена відповідальність засобів масової 
інформації за розміщення політичної реклами суб’єктів виборчого процесу без 
попередньої оплати вартості її розміщення за рахунок коштів виборчих фондів. 
Зокрема, відповідно до частини сьомої статті 56 Закону „Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів”, у разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного 
або одноразового грубого порушення вимог закону місцевим засобом масової 
інформації, суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) 
зупинення дії ліцензії на право мовлення або про тимчасову заборону випуску 
друкованого засобу масової інформації. Аналогічне положення знайшло 
відображення і в частині десятій статті 71 Закону „Про вибори народних депутатів 
України”. Критерії „грубості” порушень при цьому зазначеним законом не визначено, 
вирішення цього питання віднесено до компетенції суду. У той же час, Законом „Про 
вибори Президента України” застосування зазначених санкцій до ЗМІ не передбачено: 
у разі порушення ними встановленого порядку висвітлення виборчого процесу в ЗМІ, 
ЦВК повинна передати скарги на порушення до відповідних правоохоронних органів 
для реагування відповідно до законів України. 

41. Окрім законів про вибори, санкції за порушення встановленого порядку фінансування 
участі партій у виборах встановлено також Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Зокрема, у відповідності до статті 212-15 зазначеного Кодексу, 
порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення 
виборчої кампанії, якщо у відповідних діях відсутній склад злочину, тягне за собою 
накладення штрафу на громадян від 850 до 1190 грн., на посадових осіб – від 1190 до 
1700 грн. До адміністративної відповідальності за зазначене порушення може бути 
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притягнуто фізичну особу, яка на день вчинення правопорушення досягла 16-річного 
віку. 

42. За порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, партії (блоку) 
відповідальність також встановлена Кримінальним кодексом України. Відповідно 
до статті 159 КК України надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому 
розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії або блоку з 
порушенням встановленого законом порядку шляхом передачі коштів або 
матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими 
розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з 
виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими 
розцінками, або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів, карається 
штрафом від 1700 до 5100 грн. або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. 
Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у 
здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його 
уповноваженим представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою 
особою з порушенням встановленого законом порядку карається штрафом від 1700 до 
5100 грн. або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на 
строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Великим розміром 
фінансової (матеріальної) підтримки згідно із приміткою до статті 159-1 КК України 
вважається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що 
перевищує 400 мінімальних розмірів заробітної плати. 

 
1.12. Європейські стандарти у сфері фінансування діяльності 
політичних партій та запобігання політичній корупції 

 
43. Основними документами, які визначають стандарти фінансування діяльності 

політичних партій на європейських теренах, є: Рекомендація Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 1516 (2001), Правила щодо фінансування політичних партій, 
прийняті Венеціанською Комісією на 46-му пленарному засіданні у Венеції 9-10 
березня 2001 року, Рекомендація Rec(2003)4 Комітету Міністрів державам-членам 
щодо єдиних правил проти корупції у сфері фінансування політичних партій та 
виборчих кампаній від 8 квітня 2003 року.  

44. У Рекомендації ПАРЄ 1516 (2001) закріплені такі рекомендації стосовно 
фінансування партій: 1) політичні партії мають отримувати фінансування з 
державного бюджету для запобігання встановленню залежності від приватних 
донорів та гарантування рівності можливостей для усіх політичних партій; 2) 
державне фінансування повинно, з одного боку, визначатися пропорційно до 
політичної підтримки, яку має партія, з урахуванням таких об‘єктивних критеріїв як 
кількість поданих голосів або здобутих місць у парламенті, а, з іншого боку, 
надавати новим партіям можливість з’являтися на політичній арені та на чесних 
умовах конкурувати з більш стійкими партіями; 3) державне фінансування не 
повинно перевищувати рівня, необхідного для досягнення вище зазначених цілей; 
4) держава може здійснювати непряму фінансову підтримку політичних партій на 
підставі закону (наприклад, шляхом покриття поштових витрат та оренди приміщень 
для зустрічей, підтримки партійних засобів масової інформації, молодіжних 
організацій та дослідницьких інститутів, а також, надаючи податкові пільги); 5) має 
бути встановлена заборона пожертв від державних підприємств, підприємств, що 
знаходяться під державним контролем, фірм, що виробляють товари чи надають 
послуги для публічного адміністративного сектору; 6) мають бути встановлені: 
заборона пожертв від компаній, розташованих в офшорних зонах, обмеження на 
пожертви юридичних осіб, законодавча межа максимальних пожертв, заборона 
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пожертв від релігійних інституцій; 7) має бути встановлена межа дозволених витрат 
під час виборчих кампаній (оскільки за відсутності верхнього порогу витрат відсутні 
обмеження на зростання цін, що стимулює партії інтенсифікувати пошук нових 
коштів); 8) партії повинні вести детальну звітність усіх надходжень та видатків, що 
мають подаватися принаймні раз на рік для перевірки незалежним ревізійним 
органом та оприлюднюватися; 9) партії повинні розкривати особу донорів, що 
надали підтримку вище певної межі; 10) держави мають створити незалежні ревізійні 
органи, наділені достатніми повноваженнями нагляду за звітністю політичних 
партій та витратами, пов‘язаними з виборчими кампаніями; 11) політичні партії 
мають піддаватися зрозумілим санкціям, включаючи часткову або повну втрату чи 
примусове відшкодування державних внесків, а також накладення штрафів; коли 
встановлена індивідуальна відповідальність, санкції мають передбачати анулювання 
мандату або тимчасове позбавлення права займати певну посаду; 12) 
законодавство щодо фінансування політичних партій та виборчих кампаній має 
також поширюватися на юридичних осіб, пов‘язаних з політичними партіями. 

45. Правила щодо фінансування політичних партій, прийняті Венеціанською 
Комісією на 46-му пленарному засіданні у Венеції 9 – 10 березня 2001 року, 
закріплюють такі рекомендації щодо фінансування партій: 1) в частині державного 
фінансування партій – надання права на фінансову підтримку за рахунок коштів 
Державного бюджету для всіх представлених у парламенті партій; забезпечення 
рівних можливостей для нових та існуючих партій шляхом надання фінансування 
партіям, які представляють значну частину електорату та висувають кандидатів на 
виборах; можливість встановлення податкових пільг для партій (непряма фінансова 
підтримка); встановлення рівня фінансування на періодичній основі та на базі 
об’єктивного критерію; державне фінансування партій має бути підконтрольним 
спеціальним державним органам (Рахунковій палаті); держави повинні забезпечувати 
прозорість фінансової діяльності партій, які отримують державне фінансування; 2) в 
частині приватного фінансування партій – на законодавчому рівні слід 
передбачити: заборону фінансування партій іноземними державами та 
підприємствами, у той час як громадяни, яких знаходяться за кордоном, можуть мати 
право фінансувати діяльність партій; на приватні внески можуть бути встановлені 
обмеження, зокрема – обмеження внеску максимальною величиною; врегулювати 
систему пожертв від комерційних підприємств; запровадження попереднього 
контролю внесків членів партії, які мають намір бути кандидатами на виборах, з боку 
державних органів з питань виборів; гарантії прозорості приватного фінансування 
партій (наприклад, шляхом щорічного опублікування річного фінансового звіту партії 
за попередній рік із відображенням списку усіх пожертв, крім членських внесків, 
оприлюднення пожертв, що перевищують певний розмір); 3) в частині фінансування 
виборчих кампаній – з метою забезпечення рівності можливостей для різних 
політичних сил витрати на проведення виборчої кампанії мають обмежуватись 
верхньою межею, що відповідає ситуації в країні та є пропорційною кількості 
виборців; держава повинна брати участь у покритті витрат на виборчу кампанію 
шляхом фінансування, яке дорівнює певному відсотку зазначеної верхньої межі або є 
пропорційним кількості отриманих голосів; витрати на виборчу кампанію можуть 
покриватись за рахунок приватних внесків (проте їхній загальний розмір не повинен 
перевищувати зазначеної верхньої межі); можуть бути заборонені внески від 
комерційних організацій (підприємств) або релігійних організацій; виборча фінансова 
звітність має подаватись органу, відповідальному за нагляд за виборчим процесом 
(наприклад, виборчій комісії) у розумний строк після виборів і оприлюднюватись; 4) 
в частині контролю та санкцій – будь-які порушення у фінансуванні політичних 
партій мають тягнути за собою санкції, пропорційні серйозності порушення, зокрема 
у вигляді втрати всього або частини державного фінансування в наступному році; 
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будь-які порушення у фінансуванні виборчих кампаній мають тягнути за собою для 
партії або кандидата санкції, пропорційні серйозності порушення, зокрема у вигляді 
втрати або повного чи часткового відшкодування державного фінансування, сплати 
штрафу або іншої фінансової санкції, або скасування результатів виборів; санкції 
повинні застосовуватись судами. 

46. Ряд положень Рекомендації ПАРЄ 1516 (2001) та Правил Венеціанської Комісії щодо 
фінансування політичних партій знайшли відображення у Єдиних правилах проти 
корупції у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній, затверджених 
Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2003)4. У Єдиних правилах 
наголошується на необхідності державної підтримки партій, яка: а) повинна 
обмежуватись обґрунтованими внесками; б) може мати фінансовий характер; в) 
надаватись на основі об’єктивних, чесних та обґрунтованих критеріїв; г) не 
обмежувати незалежність політичних партій. Відповідно до Єдиних правил, право 
підтримувати політичні партії повинні мати і громадяни. Стаття 2 Єдиних правил 
містить принципово нове положення – визначення поняття пожертвування 
політичній партії, під яким розуміється надання партії переваги економічного або 
іншого характеру. У напрямі регулювання пожертвувань встановлені державами 
правила згідно з Єдиними правилами повинні передбачати: запобігання конфлікту 
інтересів; забезпечення прозорості пожертвувань та запобігання анонімним 
пожертвуванням; запобігання перешкод у діяльності політичних партій; забезпечення 
незалежності політичних партій; забезпечення публічності пожертвувань, що 
перевищують певну межу; впровадження правил, які обмежують величину 
пожертвувань політичним партіям; вжиття заходів з метою запобігання уникнення 
встановлених обмежень; обмеження, заборону або інше регулювання пожертвувань з 
боку іноземних джерел, а також постачальників товарів і послуг для будь-яких 
органів публічної влади; реєстрацію пожертвувань у звітах юридичних осіб та 
доведення інформації про пожертвування до акціонерів або інших індивідуальних 
членів юридичних осіб. Стаття 8 Єдиних правил передбачає поширення правил 
фінансування діяльності політичних партій на фінансування виборчих кампаній 
кандидатів на виборах, а також політичну діяльність обраних осіб. В частині 
регулювання фінансування участі партій у виборах Єдиними правилами 
рекомендується: а) запобігати надлишковому фінансуванню виборчих кампаній 
шляхом встановлення обмежень видатків на виборчі кампанії, б) вимагати ведення 
обліку всіх видатків (прямих та опосередкованих) на виборчі кампанії кожною 
політичною партією, списком кандидатів та кожним кандидатом. У розділі 4 Єдиних 
правил міститься перелік рекомендацій щодо забезпечення прозорості 
фінансування партій: а) від політичних партій та осіб, пов’язаних з політичними 
партіями, слід вимагати ведення належного обліку та звітності; б) звітність 
політичних партій має бути консолідованою і включати, якщо це можливо, звітність 
пов’язаних осіб; в) у звітах партій мають вказуватись всі пожертвування, отримані 
партією (у тому числі – природа та вартість кожного пожертвування); г) у разі 
здійснення пожертвувань, що перевищують визначену вартість, у звітності мають 
бути ідентифіковані особи, що здійснили пожертвування; д) звітність незалежному 
наглядовому органу має надаватись принаймні щорічно; е) на партії має бути 
покладений обов’язок регулярного, принаймні щорічного, оприлюднення фінансової 
звітності або стислого викладу цієї звітності із включенням до нього інформації про 
прямих та опосередкованих видатків на виборчі кампанії кожною політичною партією, 
списком кандидатів та кожним кандидатом, а також, по можливості – всіх 
пожертвувань, отриманих партією, у тому числі природи та вартості кожного 
пожертвування, ідентифікацією осіб, що здійснили пожертвування, які перевищують 
встановлену межу. Єдині правила також закріплюють впровадження незалежного 
моніторингу фінансування політичних партій та виборчих кампаній, який передбачає 
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контроль за звітністю політичних партій та видатками на виборчі кампанії, а також за 
їх оприлюдненням та публікацією. Крім того, необхідним є встановлення ефективних, 
адекватних та превентивних санкцій за порушення правил фінансування політичних 
партій та виборчих кампаній. 

 
 

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ЗВІТУ. 
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ ФІНАНСУВАННЯ 

ПАРТІЙ І ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СТАНДАРТАМ 

 
 
47. Рекомендацією ПАРЄ 1516 (2001), Правилами Венеціанської Комісії щодо 

фінансування політичних партій (далі – Правила), Рекомендацією Rec(2003)4 
Комітету Міністрів державам-членам щодо єдиних правил проти корупції у сфері 
фінансування політичних партій та виборчих кампаній державам рекомендовано 
запровадити державне фінансування політичних партій, яке покликане запобігти 
встановленню залежності партій від приватних донорів. Згідно із Законом „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням 
державного фінансування політичних партій в Україні” від 27 листопада 2003 року 
державне фінансування статутної діяльності політичних партій мало розпочатись з 1 
січня 2007 року, відшкодування витрат партій на виборчу кампанію – з 2006 року. 
Проте Закон „Про Державний бюджет України на 2007 рік” зупинив дію положень 
Закону „Про політичні партії в Україні” в частині державного фінансування статутної 
діяльності партій на 2007 рік. Закон „Про Державний бюджет України на 2008 рік та 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України” взагалі вилучив із Закону 
„Про вибори народних депутатів України” (стаття 98) та із Закону „Про політичні 
партії в Україні” всі положення, які передбачали державне фінансування статутної 
діяльності партій, відшкодування за рахунок коштів Державного бюджету витрат 
партій на виборчу кампанію, запровадження нагляду у відповідній сфері. Тим самим 
партії фактично були поставлені у повну залежність від приватного 
фінансування. Хоча у травні 2008 року відповідні положення Закону „Про 
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України” було визнано неконституційними, державне фінансування статутної 
діяльності партій так і не було розпочато. Таким чином, зазначені вище рекомендації 
ПАРЄ, Венеціанської Комісії і Комітету Міністрів в частині доцільності 
впровадження державного фінансування політичних партій фактично не 
виконано. 

48. Відповідно до Рекомендації ПАРЄ 1516 (2001) та Правил державне фінансування 
повинно надавати новим партіям можливість з’являтися на політичній арені та 
на чесних умовах конкурувати із більш потужними партіями. У Правилах 
міститься рекомендація щодо забезпечення через механізм державного фінансування 
рівних можливостей для нових та існуючих партій шляхом надання фінансування 
партіям, які представляють значну частину електорату та висувають кандидатів на 
виборах. Згідно із статтею 17-3 Закону „Про політичні партії в Україні” право на 
отримання державного фінансування статутної діяльності мають лише партії, які 
подолали виборчий бар’єр на парламентських виборах. Такий підхід до державного 
фінансування партій є дискримінаційним щодо нових партій, які на виборах народних 
депутатів отримують значну підтримку виборців, але не долають виборчого бар’єру. З 
огляду на це у Законі „Про політичні партії в Україні” доцільно передбачити 
запровадження державного фінансування статутної діяльності тих партій, які 
хоча і не подолали виборчого бар’єру, однак отримали певний відсоток голосів 
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виборців на свою підтримку (наприклад, на 1% менше за величину виборчого 
бар’єру) 

49. Встановлення обмеження загальної суми коштів, що виділяються з Державного 
бюджету України на фінансування статутної діяльності партій та обмеження 
загальної суми коштів Державного бюджету на відшкодування витрат, 
пов’язаних з виборчою кампанію, загалом відповідає європейським стандартам і 
не потребує перегляду. 

50. Механізми непрямої фінансової підтримки участі партій у виборах за рахунок 
коштів Державного бюджету України, закріплені у виборчому законодавстві 
(фінансування виготовлення інформаційних плакатів суб’єктів виборчого процесу, 
оплата ефірного часу на державних і комунальних каналах мовлення, оплата друку 
передвиборних програм тощо), відповідають європейським стандартам і не 
потребують перегляду. 

51. Механізми непрямої фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету 
України статутної діяльності партій у вигляді звільнення визначених Законом „Про 
оподаткування прибутку підприємств” доходів партій від оподаткування не 
суперечить європейським стандартам фінансування партій. 

52. Відповідно до статті 17-1 Закону „Про політичні партії в Україні” за рахунок коштів 
Державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не 
пов'язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Відповідно до статті 17-7 цього ж Закону підставою припинення 
державного фінансування статутної діяльності партій є встановлення судом за 
поданням Міністерства юстиції України фактів, які свідчать про те, що кошти, 
виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності 
політичної партії, були використані політичною партією на фінансування участі у 
виборах до органів державної влади або місцевого самоврядування, або на цілі, не 
пов'язані із здійсненням статутної діяльності. Проте, Закон не передбачає окремого 
обліку партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на 
фінансування їх статутної діяльності. Таким чином, бюджетні кошти можуть 
надійти на загальний поточний рахунок партії, на які надходять приватні внески 
юридичних та фізичних осіб, і в період проведення виборів бути використані для 
фінансування передвиборної агітації. Отже, Закон „Про політичні партії в Україні” 
наразі не передбачає чітких механізмів забезпечення цільового використання 
коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування статутної 
діяльності партій. У зв’язку з цим, до Закону „Про політичні партії в Україні” 
слід внести зміни, які передбачатимуть: 1) зарахування коштів Державного 
бюджету України, що виділяються на фінансування статутної діяльності партій, 
на окремий спеціально відкритий з цією метою поточний рахунок партії; 2) 
встановлення заборони на зарахування на цей спеціальний рахунок коштів, 
отриманих з інших джерел, зокрема – внесків фізичних та юридичних осіб, 
доходів від основної діяльності партії; 3) заборону перерахування коштів з цього 
спеціального рахунку на рахунок виборчого фонду партії, рахунки виборчих 
фондів місцевих організацій партії, кандидатів на місцевих виборах, висунутих 
партією, на рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України, 
висунутого партією; 4) запровадження окремого обліку та звітності по 
надходженню і використанню коштів на спеціальному рахунку, на який 
зараховуються кошти Державного бюджету для фінансування статутної 
діяльності партії. 

53. Закон „Про об’єднання громадян”, Закон „Про політичні партії в Україні”, Закон „Про 
оподаткування прибутку підприємств” хоча і встановлюють певні заборони щодо 
напрямів використання коштів партій (наприклад, заборону купівлі цінних паперів, 
заборону використання коштів для отримання прибутку), не містять чіткого переліку 
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видів статутної діяльності партій. Відповідно, права політичних партій, 
визначені статтею 12 Закону „Про політичні партії в Україні”, слід 
конкретизувати. У чинному законодавстві Україні в цій частині існують і 
термінологічні неузгодженості. Так, Закон „Про оподаткування прибутку 
підприємств” оперує поняттями „господарська діяльність”, „основна діяльність 
неприбуткової організації”, „доходи від основної діяльності”, в той час як Закон „Про 
політичні партії в Україні” оперує поняттям „статутна діяльність партії”. При цьому у 
Законі „Про оподаткування прибутку підприємств” відсутнє визначення поняття 
„основної діяльності”, у Законі „Про політичні партії” – визначення поняття статутної 
діяльності партій. Таким чином, термінологічний апарат податкового 
законодавства та законодавства про політичні партії слід уніфікувати. 

54. Закон „Про політичні партії в Україні” і Закон „Про оподаткування прибутку 
підприємств” не містить визначення поняття „пожертвування політичній партії” 
у розумінні статті 2 Єдиних правил проти корупції як добровільної дії, спрямованої на 
надання політичній партії переваги економічного або іншого характеру. З аналізу 
положень Закону „Про політичні партії в Україні” та Закону „Про оподаткування 
прибутку підприємств” випливає, що під „пожертвуванням” розуміються лише 
кошти та майно, прямо отримані партією (наприклад, ст. 7.11.3 Закону „Про 
оподаткування прибутку підприємств”) шляхом зарахування на рахунок (для коштів) 
або приймання на баланс (для майна). Переваги „неекономічного” характеру поняття 
пожертвування не охоплюються і, відповідно, не знаходять відображення у 
фінансовій звітності політичних партій. 

55. Закон „Про об’єднання громадян”, Закон „Про політичні партії в Україні, Закон „Про 
оподаткування прибутку підприємств” дозволяють фінансування діяльності 
політичних партій юридичними особами. При цьому встановлюється заборона на 
фінансування діяльності політичних партій державними і комунальними 
підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і 
організаціями, у майні яких є частки державної або комунальної власності. Проте, 
Закон „Про політичні партії в Україні” не містить положень, які забороняють 
фінансування партій юридичними особами, в яких хоча і відсутня частка 
державної чи комунальної власності, але які є постачальниками товарів, робіт, 
послуг для органів публічної влади. Відсутність такої заборони не відповідає 
принципу, закріпленому у Рекомендації ПАРЄ 1516 (2001) і Єдиних правилах проти 
корупції, у відповідності до якого державам слід забороняти надання фінансової 
підтримки партіям постачальниками робіт, товарів і послуг для потреб органів 
публічної влади. Таким чином, у разі подальшого збереження можливості 
фінансування партій за рахунок коштів юридичних осіб, у Законі „Про політичні 
партії в Україні” слід закріпити положення, у відповідності до якого 
забороняється фінансування діяльності партій фізичними та юридичними 
особами, які є постачальниками робіт, товарів і послуг для потреб органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 

56. До основних принципів державного регулювання пожертвувань, закріплених у статті 
3 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2003)4, належить, зокрема: 
принцип забезпечення незалежності політичних партій, у тому числі – шляхом 
впровадження правил, які обмежують величину пожертвувань політичним партіям. 
Закони „Про об’єднання громадян” та „Про політичні партії в Україні” не 
встановлюють будь-яких обмежень щодо розміру пожертвувань з боку фізичних 
та юридичних осіб на користь партії. Тим самим на законодавчому рівні 
створюються можливості для фінансової залежності партій від обмеженого кола 
фізичних та юридичних осіб. У разі збереження можливості фінансування партій 
юридичними особами на законодавчому рівні слід встановити: 1) обмеження 
разового пожертвування політичній партії з боку юридичної особи; 2) обмеження 
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загальної суми пожертвувань з боку однієї юридичної особи на користь партії 
протягом певного періоду (наприклад, одного року). Такі ж обмеження у 
фінансуванні доцільно встановити і для фізичних осіб. 

57. Закріплення у Законах „Про політичні партії в Україні”, „Про об’єднання громадян” 
заборони на фінансування політичних партій анонімними особами, юридичними 
особами-нерезидентами, іноземними державами і громадянами, підприємствами 
з часткою іноземної власності у статутному капіталі, благодійними та 
релігійними організаціями не суперечить європейським стандартам 
фінансування політичних партій і не потребує перегляду. 

58. Відповідно до статті 6 Єдиних правил проти корупції правила щодо пожертвувань на 
користь політичних партій, за винятком тих, що стосуються зменшення 
оподаткування, слід також застосовувати, якщо це є прийнятним, до всіх осіб, які 
прямо або опосередковано пов’язані з політичною партією, або так чи інакше 
контролюються політичною партією. Цей принцип не знайшов практичного 
відображення у Законі „Про політичні партії в Україні”, який регулює переважно 
діяльність центральних статутних органів партії, а не пов’язаних з партією осіб, 
зокрема – створених партіями засобів масової інформації, а також місцевих 
організацій партій (як тих, що мають статус юридичної особи, так і тих, які 
відповідного статусу не мають). Відсутнє в Законі „Про політичні партії в Україні” 
також визначення понять „пов’язана з політичною партією особа” та „контроль”. 
Відповідно, виконання статті 6 Єдиних правил проти корупції потребує внесення 
до Закону „Про політичні партії в Україні” змін, які передбачатимуть: 1) 
визначення поняття „пов’язаної особи” (у цьому контексті за основу варто було б 
взяти визначення пов’язаної особи, наведене у статті 1 Закону України „Про захист 
економічної конкуренції”, а також конкретизувати перелік пов’язаних з партією осіб 
шляхом прямого віднесення до них місцевих організацій партій та заснованих 
партіями засобів масової інформації); 2) визначення поняття „контроль” (в основу 
визначення може бути покладене визначення поняття „контроль”, що міститься у 
статті 1 Закону „Про захист економічної конкуренції”); 3) поширення правил 
фінансування партій та вимог щодо звітності на пов’язаних з партією осіб та 
підконтрольних партії осіб. 

59. Правове регулювання фінансування виборчих кампаній не в повній мірі відповідає 
європейським стандартам.  

60. Відповідно до статті 8 Єдиних правил проти корупції правила фінансування 
політичних партій слід застосовувати mutatis mutandis до фінансування виборчих 
кампаній кандидатів на виборах і політичної діяльності обраних осіб. Між тим, 
правила фінансування участі у партій у виборах є відмінними від загальних правил 
фінансування партій. Зокрема, у всіх законах про вибори фактично закріплено 
заборону здійснення внесків до виборчих фондів юридичними особами (шляхом 
надання можливості здійснення відповідних внесків лише громадянам-фізичним 
особам та відповідним суб’єктам відповідних виборчих процесів – кандидатам на 
місцевих виборах, кандидатам на пост Президента України, партіям (блокам), 
місцевим організаціям партій (блокам місцевих організацій партій), що висунули 
кандидатів). Проте закони про вибори не передбачають обмеження кількості 
перерахувань і розмірів внесків самих партій до виборчих фондів. Тим самим 
фактично допускається можливість опосередкованого здійснення пожертвувань 
до виборчих фондів юридичними особами – внески таких юридичних осіб, 
перераховані на поточний рахунок партій, потім перераховуються на рахунок 
виборчого фонду партії або на рахунок місцевої організації партії, що має статус 
юридичної особи, а після цього – на рахунки виборчих фондів кандидатів на місцевих 
виборах, висунутих місцевою організацією партії, або рахунок виборчого фонду 
місцевої організації партії. Вирішення цієї проблеми може бути здійснено 
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наступними шляхами: 1) внески юридичних осіб на користь партії 
зараховуються на окремий поточний рахунок цієї партії, з якого забороняється 
перерахування коштів на: інші поточні рахунки політичної партії, рахунки її 
місцевих організацій (крім рахунку для зарахування саме цих коштів), на 
рахунок виборчого фонду відповідної партії чи висунутих нею кандидатів; 
відповідні зміни можуть бути закріплені у Законі „Про політичні партії в Україні”; 2) 
до законів про вибори і Закону „Про політичні партії в Україні” вносяться зміни, 
які дозволяють здійснювати внески до виборчого фонду юридичним особам, з 
одночасним встановленням обмежень на перерахування партією на рахунок 
виборчого фонду коштів юридичних осіб, зарахованих на поточний рахунок 
партії, а також встановленням обмежень щодо величини разового внеску 
юридичної особи до виборчого фонду та загальної величини внесків до 
виборчого фонду від однієї юридичної особи протягом певного періоду, 
відведеного для здійснення передвиборної агітації; 3) до Закону „Про політичні 
партії в Україні” вносяться зміни, які встановлюють заборону фінансування 
партій юридичними особами.  

61. Як випливає зі змісту законів про вибори, внески фізичних осіб до виборчих фондів 
суб’єктів виборчого процесу обмежуються лише величиною разового внеску: 
єдиною підставою для повернення внеску до виборчого фонду фізичній особі є 
перевищення встановленого розміру разового внеску. У той же час, загальна 
кількість перерахувань внесків до виборчого фонду від однієї фізичної особи 
жодним законом про вибори прямо не передбачена. З огляду на це, у законах про 
вибори слід прямо зазначити, чи поширюється встановлений розмір внеску до 
виборчого фонду від фізичної особи на всі внески від цієї фізичної особи, чи лише 
на разовий внесок. В останньому випадку загальна сума внесків до виборчого 
фонду від однієї фізичної особи у період між відкриттям рахунку виборчого 
фонду та припиненням руху коштів на такому рахунку має бути обмежена.  

62. Відповідно до статті 9 Єдиних правил проти корупції державам слід розглянути 
можливість вжиття заходів, спрямованих на запобігання надлишковому 
фінансуванню потреб політичних партій, наприклад, шляхом встановлення 
обмежень видатків на виборчі кампанії. Обмеження видатків на виборчі кампанії 
на сьогодні передбачено Законом „Про вибори Президента України” та Законом „Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів”. Закон „Про вибори народних депутатів 
України” таких обмежень не передбачає, що призвело до швидкого і 
необґрунтованого зростання видатків партій і блоків на виборчі кампанії 2006 та 2007 
рр. Достатньо відзначити лише той факт, що обсяг відшкодування витрат коштів 
виборчих фондів за рахунок коштів Державного бюджету України за 
результатами виборів народних депутатів України у 2006 році склав 126 
мільйонів гривень (з них: Партія Регіонів – 35 млн. грн., Блок Юлії Тимошенко – 
13 500 855 грн., Блок „Наша Україна” – 35 млн. грн., Соціалістична партія України – 
35 млн. грн., Комуністична партія України – 8 352 358 грн.), в той час як за значно 
коротшу виборчу кампанію з позачергових виборів народних депутатів України 
у 2007 році – майже на 60 млн. грн. більше, тобто – майже 186 мільйонів гривень 
(з них: Партія Регіонів – 44 млн. грн., Блок Юлії Тимошенко – 44 млн. грн., Блок 
„Наша Україна – Народна самооборона” – 44 млн. грн., Комуністична партія України 
– 14 836 862 грн., „Блок Литвина” – 39 147 393 грн.). Саме тому до Закону „Про 
вибори народних депутатів України” слід внести зміни, які передбачатимуть 
скорочення видатків на парламентську виборчу кампанію шляхом, наприклад 
встановлення обмежень на розміщення політичної реклами на радіо і 
телебаченні або шляхом обмеження максимальної величини витрат коштів 
виборчого фонду на парламентських виборах. 
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63. У різних законах про вибори на сьогодні встановлено різні підходи до визначення 
розміру виборчих фондів. В Законі „Про вибори Президента України”, наприклад, 
величина виборчого фонду пов’язана з розміром мінімальної заробітної плати на день 
його формування. Закон „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” пов’язує ліміт 
витрат з типом округу (одномандатний або багатомандатний) та кількістю 
зареєстрованих в окрузі виборців. З огляду на це, критерії визначення обсягу 
видатків на різні види виборчих кампаній за рахунок коштів виборчих фондів 
було б доцільно уніфікувати. 

64. Закони про вибори не визначають напрямів використання коштів виборчих 
фондів. Як правило, на законодавчому рівні закріплено лише принцип, за яким 
фінансування передвиборної агітації може здійснюватись виключно за рахунок 
коштів виборчих фондів відповідних суб’єктів виборчого процесу. У той же час, типи 
діяльності, що мають на меті схилити виборця до голосування за або проти певного 
суб’єкта виборчого процесу (типи передвиборної агітації та пов’язаної з нею 
діяльності) в законах про вибори не конкретизуються – напрями використання коштів 
виборчих фондів розкриваються лише у постановах ЦВК, які встановлюють форми 
звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів. Така законодавча 
невизначеність є однією з причин тіньового фінансування виборів, оскільки ті 
видатки, які на законодавчому рівні прямо не віднесено до переліку тих видатків, які 
можуть здійснюватись за рахунок коштів виборчих фондів, здійснюються за рахунок 
інших джерел. З огляду на це, у законах про вибори слід чітко визначити 
можливий перелік напрямів використання коштів виборчих фондів. Окрім тих 
видатків, які суб’єкти виборчого процесу повинні відображати у звітах про 
надходження і використання коштів виборчих фондів для президентських та 
парламентських виборів, до переліку можливих витрат коштів виборчих фондів 
слід також віднести оплату праці найманих осіб (партійних активістів, тренерів 
тощо) за трудовими угодами та угодами цивільно-правового характеру. 

65. Відповідно до статті 10 Єдиних правил проти корупції державам слід вимагати 
ведення обліку всіх видатків (прямих та опосередкованих) на виборчі кампанії 
кожною політичною партією, списком кандидатів та кожним депутатом. Закони про 
вибори передбачають ведення обліку лише тих видатків, які здійснюються з 
виборчих фондів кандидатів, партій, блоків – на загальнонаціональних виборах, 
та місцевих організацій партій (блоків), кандидатів – на місцевих виборах. У той 
же час, фінансування видатків на виборчі кампанії, як показує практика, 
розпочинається партіями задовго до початку висування і реєстрації кандидатів (і 
відповідно – початку відкриття рахунків виборчих фондів, які починають 
формуватись після реєстрації суб’єктів виборчого процесу), – тобто одразу після 
призначення відповідних загальнодержавних або місцевих виборів, а то і за декілька 
місяців до офіційного початку виборчого процесу. Такі видатки на вибори 
здійснюються поза виборчими фондами, а тому в окремому порядку не 
обліковуються та відображуються лише у загальній фінансовій звітності партій. 
За такого підходу, обсяги витрат на виборчі кампанії, що відображуються у 
фінансових звітах про надходження і використання коштів виборчих фондів, 
складають лише частину загальних витрат партій на участь у виборах. Саме тому, 
окрім обов’язку подання звітності про надходження і використання коштів 
виборчих фондів, на партії (місцеві організації партій) слід покласти обов’язок 
подання звітів про всі витрати, здійснені після офіційного початку виборчого 
процесу з їхніх поточних рахунків. У разі, якщо кандидатів на виборах висуває 
виборчий блок, до органів нагляду у сфері фінансування виборчих кампаній 
(Центральної виборчої комісії – на загальнонаціональних виборах, територіальних 
виборчих комісій – на місцевих виборах) має подаватись консолідований звіт про 
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витрати партій (на місцевих виборах – місцевих організацій партій), які прийняли 
участь у формуванні виборчого блоку, у період між днем початку виборчого 
процесу відповідних виборів та днем відкриття рахунку виборчого фонду. 
Оскільки, на відміну від витрат коштів з рахунків виборчих фондів ні ЦВК, ні ТВК не 
мають достатніх можливостей для перевірки достовірності і повноти відображення 
витрат коштів, здійснених у період після початку виборчого процесу до відкриття 
рахунків виборчих фондів, у виборчому законодавстві України варто закріпити 
положення, яке знайшло відображення у багатьох європейських країнах, а саме: 
фінансові звіти про витрати партіями коштів у період між початком виборчого 
процесу та відкриттям рахунків виборчих фондів мають подаватись до ЦВК (на 
загальнонаціональних виборах) або до територіальних виборчих комісій (на місцевих 
виборах) разом з відповідним висновком незалежного аудитора. 

66. ЦВК та територіальні виборчі комісії мають достатні можливості для контролю руху 
коштів на рахунках виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу у режимі реального 
часу (шляхом перевірки і обліку файлів, що надсилаються з банків, у яких відкрито 
рахунки виборчих фондів, а також шляхом отримання щотижневих виписок по 
рахунках виборчих фондів). Це дозволяє органам нагляду у сфері фінансування 
виборчих кампаній повною мірою перевіряти повноту і достовірність відображених у 
звітах відомостей. Проте належного доступу до інформації про видатки, що 
здійснюються партіями у період підготовки та проведення виборів не з рахунків 
виборчих фондів, а з їхніх власних рахунків, ЦВК і територіальні виборчі комісії 
не мають. Вирішення цієї проблеми потребує: а) або встановлення заборони 
здійснення будь-яких видатків політичними партіями-суб’єктами виборчого 
процесу та їхніми місцевими організаціями з власних поточних рахунків після 
відкриття рахунків виборчих фондів до дня голосування; б) або надання ЦВК та 
територіальним виборчим комісіям доступу до інформації про рух коштів на 
поточних рахунках партій у період між відкриттям рахунків виборчих фондів та 
днем голосування. 

67. Окрім витрат, передбачених п. 66 цього Звіту, поза обліком і контролем органів 
фінансового нагляду у сфері фінансування виборів (ЦВК, відповідних 
територіальних виборчих комісій), перебувають ще декілька категорій витрат: 1) 
витрати, зазначені у п. 65 і 66 цього Звіту; 2) власні непрямі витрати суб’єктів 
виборчого процесу – у вигляді використання для здійснення передвиборної 
агітації належного їм майна, техніки тощо, що дозволяється виборчим 
законодавством, однак, фактично, перебуває поза межами державного нагляду; 3) 
витрати третіх осіб, які фінансують участь партій і кандидатів у виборах не через 
виборчі фонди, а безпосередньо, від власного імені. Видається за доцільне, щоб 
власні непрямі витрати суб’єктів виборчого процесу, непов’язані з безпосереднім 
перерахуванням коштів до виборчих фондів, також знаходили відображення у 
фінансовій виборчій звітності. 

68. Всі закони про вибори містять формальну заборону фінансування передвиборної 
агітації суб’єктів виборчого процесу не через рахунки виборчих фондів таких 
суб’єктів виборчого процесу. Проте механізми забезпечення дотримання цієї 
заборони визначено лише для фізичних осіб, які за фінансування витрат партій, блоків 
і кандидатів без перерахування відповідних коштів до виборчих фондів можуть бути 
притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу або кримінальної 
відповідальності. Порушення цієї заборони юридичними особами на сьогодні 
юридичної відповідальності не передбачає (за винятком засобів масової 
інформації). Порушення цієї заборони засобами масової інформації шляхом, 
наприклад, розміщення інформації, що містить виражені ознаки політичної реклами, 
однак не була оплачена за рахунок коштів виборчих фондів, навпаки тягне 
непропорційні ступеню тяжкості порушення санкції у вигляді зупинення дії 

 24



ліцензії на право мовлення або зупинення випуску у друк друкованого ЗМІ до 
закінчення виборчого процесу. Як відзначив Голова Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення В.Шевченко на одному з круглих столів, 
присвяченому проблемі незаконного розміщення політичної реклами в ЗМІ без 
оплати вартості її розміщення за рахунок коштів виборчих фондів, Національна рада з 
питань телебачення і радіомовлення не застосовувала будь-яких санкцій до ЗМІ за 
вчинення відповідних порушень у 2007 р., оскільки такі порушення вчинялись 
практично всіма ЗМІ, і санкції, передбачені чинним виборчим законодавством за їх 
вчинення, не є адекватними ступеню тяжкості порушень. Оскільки можливості 
фінансування витрат на виборчу кампанію не лише за рахунок коштів виборчих 
фондів, але і за рахунок „власної ініціативи” юридичних осіб у тій чи іншій мірі  
використовують всі партії, партії і блоки-суб’єкти виборчого процесу, зазвичай, не 
звертаються до територіальних виборчих комісій (на місцевих виборах) або до ЦВК 
(на загальнодержавних виборах) зі скаргами на відповідні порушення. Відповідно такі 
порушення залишаються поза межами реагування органів нагляду у сфері 
фінансування виборів, а кошти, отримані партіями і кандидатами на виборах у 
вищеописаний непрямий спосіб фінансування, не обліковуються, не відображуються 
у звітності і складають значну частку тіньового фінансування виборів. Вирішення 
описаної проблеми потребує: 1) чіткого визначення у законах про вибори 
поняття „витрат на передвиборну агітацію”, що дозволить органам нагляду у 
сфері фінансування виборчих кампаній чітко відносити ті чи інші видатки 
юридичних та фізичних осіб, здійснені без перерахування коштів на рахунки 
виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу, до незаконних, а також 
застосовувати до осіб, що вчинили порушення, передбачені законом санкції; 2) 
встановлення адекватних санкцій для юридичних осіб за порушення правил 
фінансування участі партій і кандидатів у виборах безпосередньо у відповідному 
окремому розділі кожного закону про вибори (як це має місце у багатьох інших 
європейських країнах); 3) встановлення адекватних санкцій для ЗМІ у Законі 
„Про телебачення і радіомовлення” або відповідному розділі законів про вибори 
за порушення вимоги щодо розміщення політичної реклами лише після її оплати 
за рахунок коштів виборчих фондів. 

69. Відповідно до Правил Венеціанської Комісії щодо фінансування політичних партій 
виборча фінансова звітність має подаватись органу, відповідальному за нагляд за 
виборчим процесом (наприклад, виборчій комісії) у розумний строк після виборів і 
оприлюднюватись. У той же час, обов’язкове опублікування виборчої фінансової 
звітності на сьогодні передбачене не всіма законами про вибори (див. п. 24 цього 
Звіту). Зокрема, Закон „Про вибори народних депутатів України” опублікування 
цієї звітності не передбачає взагалі. ЦВК таку звітність за власною ініціативою 
не публікує, і, як наслідок – інформація про надходження і використання коштів 
виборчих фондів партій і блоків, що брали участь у останніх чергових та 
позачергових виборах народних депутатів України (2006 та 2007 рік відповідно), не є 
загальнодоступною. Самі форми фінансових звітів про надходження і використання 
коштів виборчих фондів, які затверджуються ЦВК для відповідних виборів, не 
передбачають розкриття інформації про фізичних осіб, що здійснили внески до 
виборчих фондів: у звітах лише відображується інформація щодо обсягу коштів, 
перерахованих суб’єктом виборчого процесу до власного виборчого фонду, обсягу 
коштів, перерахованих до виборчого фонду партією, блоком (місцевою організацією 
партії, виборчим блоком місцевих організацій партій), що висунула кандидата на 
президентських або місцевих виборах, обсягу коштів, перерахованих до виборчого 
фонду всіма фізичними особами. З огляду на це, доцільним є: 1) закріплення в 
Законі „Про вибори народних депутатів України” обов’язковості опублікування 
фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів 
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партій і блоків; 2) визначення безпосередньо у законах про вибори (а не у 
постановах ЦВК) переліку вимог до фінансових звітів про надходження і 
використання коштів виборчих фондів, зокрема – переліку видатків, які мають 
бути відображені у таких звітах відповідно до визначення поняття „витрати на 
передвиборну агітацію”, переліку надходжень, які мають бути відображені у 
звітах, у тому числі  від осіб (із розкриттям інформації про таких осіб), що 
здійснили пожертвування понад певну визначену законом суму; 3) закріплення в 
Законі „Про Центральну виборчу комісію” або у законах про вибори 
обов’язковості розміщення фінансових звітів про надходження і використання 
коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу на офіційній веб-сторінці 
ЦВК; 4) закріплення у Законі „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” 
обов’язковості подання відповідними територіальними виборчими комісіями 
звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів суб’єктами 
виборчого процесу на місцевих виборах для розміщення на офіційній веб-
сторінці ЦВК у строки, встановлені зазначеним Законом для опублікування 
фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу з місцевих виборів у місцевих та 
регіональних друкованих ЗМІ; 4) поширення зазначених пропозицій щодо 
звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів на звітність 
про витрати партій (місцевих організацій партій), здійснені після дня початку 
виборчого процесу до дня відкриття рахунків виборчих фондів. 

70. Ні закони про вибори, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення, ні 
Кримінальний кодекс України не встановлюють відповідальності розпорядників 
виборчих фондів за неподання звітів про надходження і використання коштів 
виборчих фондів, що створює поживний грунт для порушення встановлених законами 
про вибори строків подання звітів, а також подання звітів, оформлених з порушенням 
встановлених ЦВК вимог щодо форми фінансових звітів про надходження і 
використання коштів виборчих фондів. У Кодексі України про адміністративні 
правопорушення або Кримінальному кодексі України слід встановити 
відповідальність розпорядників виборчих фондів за неподання або несвоєчасне 
подання фінансових звітів до ЦВК (на загальнодержавних виборах) або до 
відповідних територіальних виборчих комісій (на місцевих виборах). 

71. Порушення партіями і кандидатами на виборах правил фінансування виборчої 
кампанії, всупереч статті 16 Єдиних правил проти корупції, не тягне застосування до 
суб’єктів виборчого процесу „ефективних, адекватних та превентивних” санкцій. Так 
на президентських виборах використання кандидатом інших, ніж кошти виборчого 
фонду, коштів, або перевищення обсягу видатків коштів виборчого фонду має 
наслідком лише оголошення йому попередження. Згідно із Законом „Про вибори 
народних депутатів України” вчинення цих самих діянь суб’єктом виборчого процесу 
один раз має наслідком оголошення попередження, повторно – скасування його 
реєстрації. Однак при цьому санкція у вигляді скасування реєстрації застосовується 
лише до кандидатів, а не партій, і лише у випадку, якщо порушення було вчинено 
кандидатом не пізніше, ніж за три дні до дня виборів. При підготовці і проведенні 
місцевих виборів застосовується інша крайність: у разі, якщо кандидат або суб’єкт 
його висування використав інші кошти, ніж кошти виборчого фонду, або перевищив 
ліміт видатків з виборчого фонду, його реєстрація скасовується незалежно від суми 
неправомірно використаних коштів – однієї гривні чи мільйона гривень. Таким 
чином, санкції за порушення правил фінансування виборів суб’єктами 
виборчого процесу, передбачені законами про загальнонаціональні вибори, 
суперечать принципам ефективності, адекватності та превентивності, а санкції, 
що застосовуються на місцевих виборах – принципу адекватності. Вирішення 
цієї проблеми потребує встановлення у Кодексі України про адміністративні 
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правопорушення (для окремих кандидатів на виборах) або безпосередньо в 
окремому розділі законів про вибори (для окремих кандидатів, партій, блоків, 
місцевих організацій партій та утворених ними блоків) відповідальності за 
порушення правил фінансування виборів, які б відповідали критеріям 
ефективності, адекватності та превентивності (наприклад – у вигляді штрафу, 
розмір якого має бути кратним сумі неправомірно використаних коштів). 
Скасування реєстрації як санкцію слід передбачити за найбільш суттєві 
порушення встановлених правил фінансування виборчих кампаній. 

72. На відміну від багатьох інших країн, українське законодавство не передбачає 
оприлюднення фінансової виборчої звітності за певний час до виборів, що 
дозволило б, по-перше, привернути громадську увагу до джерел фінансування і 
напрямів використання коштів суб’єктами виборчого процесу ще до проведення 
голосування; по-друге, своєчасно застосувати превентивні санкції до порушників; по-
третє, створити необхідні передумови для ефективного контролю за фінансуванням 
виборів з боку громадськості та ЗМІ. Слід відзначити, що рекомендація щодо 
скорочення періодів оприлюднення фінансової виборчої звітності міститься у 
ряді звітів, підготовлених GRECO в рамках третього раунду оцінювання. З 
огляду на це у законах про вибори слід передбачити обов’язкове оприлюднення 
ЦВК (на загальнонаціональних виборах) та відповідними територіальними 
виборчими комісіями (на місцевих виборах) звітів про надходження і 
використання коштів виборчих фондів, а також звітів про надходження і 
використання коштів партіями у період між датою початку виборчого процесу 
та датою відкриття рахунку виборчого фонду за певний строк до дня 
голосування. 

73. Відповідно до статей 11 та 12 Єдиних правил проти корупції у сфері фінансування 
політичних партій та виборчих кампаній, державам слід вимагати від політичних 
партій та осіб, пов’язаних з політичними партіями, ведення належного обліку та 
звітності; державам слід вимагати, щоб у звітності політичних партії вказувались всі 
пожертвування, а також природа та вартість кожного пожертвування. Крім того, у разі 
здійснення пожертвувань, що перевищують визначену вартість, у звітності мають 
бути ідентифіковані особи, що здійснили пожертвування. Як відзначалось, чинне 
законодавство України суперечливо регулює відносини, пов’язані з формами звітів 
політичних партій: у Законі „Про об’єднання громадян” згадується така форма 
звітності як бюджет партії, у Законі „Про політичні партії в Україні” – звіт про доходи 
і видатки, звіт про майно політичної партії, а також звіт про обсяг і напрями 
використання коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування 
статутної діяльності партій. Крім того, податкове законодавство покладає на партії 
обов’язок підготовки звітів про використання коштів неприбуткових організацій та 
установ, які щоквартально подаються до державних податкових інспекцій за місцем 
реєстрації партії. Перелік даних, що повинні відображуватись у зазначеній 
звітності, на законодавчому рівні встановлено лише для звітів про використання 
коштів неприбуткових організацій та установ, в той час як вимоги до змісту звіту 
про доходи і видатки,  звіту про майно і звіту про обсяг і напрями використання 
коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування статутної 
діяльності партій, на сьогодні не передбачені жодним законодавчим актом. Як 
відзначалось, у Законі „Про політичні партії в Україні” відсутнє визначення поняття 
пов’язаних осіб та осіб, що контролюються партією. Відсутні і будь-які вимоги 
щодо необхідності відображення у звіті партії про доходи і видатки та звіті про 
майно відповідної звітності місцевих осередків партій та засобів масової 
інформації, що засновані партіями. На практиці партії готують фінансові звіти лише 
в частині діяльності самої партії, в той час як місцеві організації зі статусом 
юридичної особи, а також ЗМІ, що засновані партіями і мають статус юридичної 
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особи, ведуть окрему звітність, яка у звітності партій не знаходить відображення. 
Форма звітів про використання коштів неприбуткових організацій та установ не 
передбачає розкриття інформації про осіб, що здійснили пожертвування – у ній 
відображується лише інформація про загальний обсяг безповоротної фінансової 
допомоги і добровільних пожертвувань на статутні цілі, обсяг доходів від основної 
діяльності тощо. Таким чином, засади регулювання звітності політичних партій 
на сьогодні не узгоджуються з принципами Єдиних правил проти корупції. У 
зв’язку з цим видається необхідним: 1) визначити в Законі „Про політичні партії 
в Україні” поняття „пов’язана особа”, „контроль” („підконтрольна партії 
особа”); 2) уніфікувати звітність політичних партій – покласти на партії 
обов’язок підготовки одного консолідованого звіту про доходи і витрати, в якому 
відображуватиметься інформація у розрізі самої партії, пов’язаних з нею та 
підконтрольних їй осіб щодо: джерел надходжень коштів, їх розміру, типу доходів 
згідно з класифікацією, встановленою Законом „Про оподаткування прибутку 
підприємств”, інформації про осіб, що здійснили пожертвування понад 
встановлену на законодавчому рівні межу; напрями використання партією 
коштів, у тому числі – коштів Державного бюджету, виділених на фінансування 
статутної діяльності партій, обсяг відповідних витрат; майно, що перебуває на 
балансі партії на момент подання звіту; податкові зобов’язання партії на момент 
подання звіту; 3) встановити форму консолідованого фінансового звіту партій 
спільним Наказом Держаної податкової адміністрації України та Міністерства 
юстиції України, а також скасувати подання партіями звітів про витрати 
неприбуткових організацій та установ; 4) визначити періодичність подання 
відповідних звітів до органів нагляду у сфері фінансування діяльності партій 
(ДПА, ГоловКРУ, Міністерство юстиції України), наприклад – 1 раз на квартал, 
наростаючим підсумком на кінець звітного періоду. 

74. Стаття 13 Єдиних правил проти корупції у сфері фінансування політичних партій та 
виборчих кампаній передбачає покладення на держави обов’язку вимагати від партій 
регулярного, принаймні щорічного, подання фінансової звітності органу незалежного 
моніторингу і оприлюднення відповідної звітності. Закон „Про політичні партії в 
Україні” не передбачає подання партіями за власною ініціативою до 
Міністерства юстиції України звіту про доходи і видатки, звіту про майно 
політичної партії, звіту про обсяг і напрями використання коштів Державного 
бюджету України, виділених на фінансування статутної діяльності партій. Такі звіти 
можуть бути отримані Міністерством юстиції України лише на його вимогу. 
Закон „Про політичні партії в Україні” передбачає щорічне оприлюднення партіями 
звітів про доходи і видатки, звіту про майно політичної партії, звіту про обсяг і 
напрями використання коштів Державного бюджету України, виділених на 
фінансування статутної діяльності партій. У той же час, Закон не встановлює 
граничних строків опублікування звітності (крім звітів про обсяг і напрями 
використання коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування 
статутної діяльності партій, які мають бути оприлюднені до 1 квітня року, 
наступного за звітним) та не покладає на партії обов’язку інформування 
Міністерства юстиції України про факт оприлюднення відповідних звітів, що 
ускладнює контроль за дотриманням відповідних вимог Закону. Показовим є той факт, 
що у 2007 році лише 8 партій (за даними, оприлюдненими на офіційному веб-сайті 
Міністерства юстиції України) за власною ініціативою поінформували Міністерство 
юстиції про оприлюднення звітів про доходи і видатки і звітів про майно партії. 
Автори цього дослідження не знайшли звітів про доходи і видатки, а також звітів про 
майно партій на веб-сторінках жодної із зареєстрованих партій, крім партії „Яблуко” 
(і то лише за 2004 рік). Варто також відзначити і той факт, що Закон „Про політичні 
партії в Україні” за порушення, пов’язані з неоприлюдненням звітів про доходи і 
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видатки та звітів та про майно, не встановлює адекватних санкцій: у відповідності до 
статті 19 Закону „Про політичні партії в Україні” до партій може бути застосована 
лише одна з двох санкцій – попередження про недопущення незаконної діяльності або 
заборона партії. Таким чином, є доцільним внесення до Закону „Про політичні 
партії в Україні” змін, які передбачатимуть: 1) покладення на партії обов’язку 
регулярного (щорічного) подання фінансових звітів (або консолідованого 
фінансового звіту у разі уніфікації звітності партій) до органу моніторингу 
фінансової діяльності партій, наприклад – до 1 квітня року, наступного за 
звітним; 2) визначення чітких строків оприлюднення фінансової звітності партій 
(одночасно з поданням звітів до органу моніторингу або після розгляду та 
затвердження звітів органом моніторингу); 3) встановлення санкцій за: 
несвоєчасне подання фінансових звітів до органів моніторингу, недотримання 
вимог щодо форми звітів, подання у звітах недостовірних відомостей, 
несвоєчасне опублікування фінансових звітів у ЗМІ; 4) покладення на партії 
обов’язку інформування органу моніторингу фінансової діяльності партій про 
факт опублікування звітів (звіту) не пізніш ніж через п’ять днів після його 
опублікування; 5) покладення на орган моніторингу фінансової діяльності 
партій обов’язку розміщення фінансових звітів партій на власній офіційній веб-
сторінці. 

75. Стаття 14 Єдиних правил проти корупції передбачає впровадження незалежного 
моніторингу фінансування політичних партій та виборчих кампаній. В Україні цю 
рекомендацію виконано лише в частині впровадження моніторингу виборчих 
кампаній, який здійснюється відносно незалежними органами – ЦВК (на 
загальнонаціональних виборах) та відповідними територіальними виборчими 
комісіями (на місцевих виборах). Моніторинг фінансування статутної діяльності 
партій, непов’язаної з участю партій у виборах, покладається на три органи – 
Міністерство юстиції України, Головне контрольно-ревізійне управління України (в 
частині контролю обсягу та напрямів використання коштів Державного бюджету 
України, виділених на фінансування статутної діяльності партій), а також Рахункову 
палату (в частині контролю обсягу та напрямів використання коштів Державного 
бюджету України, виділених на фінансування статутної діяльності партій). Серед 
зазначених вище органів, критерію незалежності відповідає лише Рахункова 
палата, в той час як ГоловКРУ та Міністерство юстиції України входять до 
системи центральних органів виконавчої влади, що не дозволяє говорити про те, 
що здійснюваний ними моніторинг є незалежним. При цьому Міністерство 
юстиції України не має в структурі окремого спеціалізованого підрозділу, який 
би міг здійснювати перевірку (аудит) фінансової звітності партій. У той же час, 
передача функцій моніторингу партійних фінансів від Міністерства юстиції до 
ГоловКРУ не відповідає призначенню ГоловКРУ, яке здійснює фінансовий 
контроль за використанням лише бюджетних коштів. Передача функцій 
моніторингу партійних фінансів від Міністерства юстиції до Рахункової палати 
суперечитиме Конституції України, оскільки відповідно до статті 98 Конституції 
Рахункова палата здійснює контроль за надходженням та використанням лише 
коштів Державного бюджету України (всупереч Лімській декларації керівних 
принципів аудиту публічних фінансів). З огляду на це, виконання рекомендації, 
закріпленої у статті 14 Єдиних правил проти корупції потребує: а) або перегляду 
конституційних завдань Рахункової палати, що дозволить їй здійснювати 
незалежний моніторинг фінансування партій (що потребує внесення змін до 
статті 98 Конституції України); б) або створення в структурі Міністерства 
юстиції України спеціалізованого структурного підрозділу з моніторингу 
фінансів партій (що однак, не дозволить говорити про незалежність такого 
моніторингу); в) або передачі функцій моніторингу партійних фінансів до 
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незалежного органу у сфері боротьби з корупцією (Антикорупційного бюро чи 
іншого аналогічного органу, який має бути створено) 

76. Відповідно до статті 16 Єдиних правил проти корупції державам слід вимагати, щоб 
порушення правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній, мало 
наслідком ефективні, адекватні та превентивні санкції. Питання адекватності, 
ефективності та превентивності санкцій за порушення правил фінансування виборчих 
кампаній розглянуто у п. 68, 70 та п. 71 цього Звіту; на сьогодні окремі порушення 
правил фінансування виборів або взагалі не тягнуть застосування будь-яких санкцій 
до суб’єктів порушень, або ж встановлені санкції не відповідають критеріям 
адекватності (та/чи критеріям превентивності і ефективності). На критичну оцінку 
заслуговують і санкції, передбачені Законом „Про політичні партії в Україні”. Як 
відзначалось, цей Закон передбачає застосування до партій, що порушують правила 
фінансування, 4 основних санкцій: попередження про недопущення незаконної 
діяльності; заборону партії; припинення державного фінансування статутної 
діяльності партії (у випадку нецільового використання коштів, отриманих з 
Державного бюджету на фінансування статутної діяльності); зупинення державного 
фінансування статутної діяльності партії (у разі неоприлюднення до 1 квітня року, 
наступного за звітним, звіту про обсяг і напрями використання коштів, виділених з 
Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності партії). 
Критеріям ефективності, адекватності та превентивності з-поміж зазначених санкцій 
відповідають лише останні 2, в той час як попередження про недопущення незаконної 
діяльності та заборону партії навряд чи можна вважати адекватними вчиненим 
порушенням. У зв’язку з цим, перелік санкцій, які можуть бути застосовані до 
партій за порушення, пов’язані з фінансуванням їх діяльності, слід розширити і 
уточнити. Зокрема, видається доцільним: 1) встановити вичерпний перелік 
підстав для заборони партії (до якого слід віднести лише здійснення партією 
діяльності, передбаченої статтею 5 Закону „Про політичні партії в Україні”, а 
також систематичне порушення вимог Закону, за вчинення яких до партії було 
застосовано санкції у вигляді накладення штрафу); 2) встановити санкції у 
вигляді накладення штрафів за вчинення партією визначеного переліку 
порушень, зокрема – у сфері фінансування партій, або у фіксованому розмірі 
(наприклад, у разі неподання чи неоприлюднення звітності у встановлені строки), 
або у розмірі, кратному вартості незаконно отриманого пожертвування; 3) 
конкретизувати підстави для застосування санкції у вигляді оголошення 
попередження (за найменш значущі порушення, які не передбачають 
застосування інших санкцій, вчинені вперше); 4) розширити дію статті 159-1 
Кримінального кодексу України та статті 212-15 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, передбачивши поширення їх дії не лише на 
порушення правил фінансування виборчих кампаній, але і на порушення, 
пов’язані з порушенням правил фінансування партій (з точки зору юридичної 
техніки КК України та КУпАП слід доповнити окремими відповідними 
статтями). 

 
 

3. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І 
ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 
 
1. Внести зміни до Закону „Про політичні партії в Україні”, необхідні для ефективного 

здійснення контролю за фінансуванням політичних партій, та розпочати державне 
фінансування статутної діяльності партій, починаючи з 1 січня року, наступного за 
роком набуття чинності такими змінами до Закону „Про політичні партії в Україні”. 
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2. Передбачити можливість державного фінансування статутної діяльності партій, що не 
подолали виборчий бар’єр, однак отримали визначений рівень підтримки виборців 
(наприклад, 2 – 2.5% при величині бар’єру 3%) 

3. З метою забезпечення цільового використання коштів, виділених з Державного 
бюджету України на фінансування статутної діяльності партій, внести до Закону „Про 
політичні партії в Україні” зміни, які передбачатимуть: 1) зарахування коштів 
Державного бюджету України, що виділяються на фінансування статутної діяльності 
партій, на окремий спеціально відкритий з цією метою поточний рахунок партії; 2) 
встановлення заборони на зарахування на цей спеціальний рахунок коштів, 
отриманих з інших джерел, зокрема – внесків фізичних та юридичних осіб, доходів 
від основної діяльності партії; 3) заборони перерахування коштів з цього спеціального 
рахунку на рахунок виборчого фонду партії, рахунки виборчих фондів місцевих 
організацій партії, кандидатів на місцевих виборах, висунутих партією, на рахунок 
виборчого фонду кандидата на пост Президента України, висунутого партією; 4) 
запровадження окремого обліку та звітності по надходженню і використанню коштів 
на спеціальному рахунку, на який зараховуються кошти Державного бюджету для 
фінансування статутної діяльності партії. 

4. У Законі „Про політичні партії в Україні” (стаття 12) слід конкретизувати поняття 
„статутної діяльності партій” та визначити орієнтовний перелік можливих видів 
статутної діяльності партій. Уніфікувати термінологічний апарат податкового 
законодавства („основна діяльність”) та законодавства про партії („статутна 
діяльність”). 

5. У Законі „Про політичні партії в Україні” слід закріпити визначення „пожертвування 
політичній партії”, у відповідності до визначення статті 2 Єдиних правил проти 
корупції. 

6. У разі збереження в Законі „Про політичні партії в Україні” положень, які дозволяють 
фінансування партій юридичними особами – встановити заборону на фінансування 
партій юридичними особами, в статутному капіталі яких відсутня частка державної 
власності, але які є постачальниками робіт, товарів і послуг для державних потреб. 

7. У Законі „Про політичні партії в Україні” слід встановити обмеження пожертвувань 
партії від однієї особи: разового, або, що є найбільш оптимальним, – загальної суми 
пожертвувань від однієї особи протягом визначеного періоду часу (наприклад, 
протягом року). 

8. В Законі „Про політичні партії в Україні” слід закріпити визначення: „пов’язана з 
партією особа”, „контроль”, в основу відповідних визначень можуть бути покладені 
відповідні визначення, закріплені в статті 1 Закону „Про захист економічної 
конкуренції”. 

9. В Законі „Про політичні партії в Україні” слід закріпити положення, у відповідності 
до яких правила фінансування партій і правила звітності партій поширюються на 
партії, пов’язаних з ними осіб та осіб, які прямо або опосередковано перебувають під 
контролем партії (як вимагається статтею 6 Єдиних правил проти корупції) 

10. Чинні закони про вибори допускають опосередковане фінансування виборів 
юридичними особами, у тому числі – через виборчі фонди, хоча таке фінансування 
формально заборонене законами про вибори. Вирішення цієї проблеми може бути 
здійснене наступними шляхами: 1) внески юридичних осіб на користь партії 
зараховуються на окремий поточний рахунок цієї партії, з якого забороняється 
перерахування коштів на: інші поточні рахунки політичної партії, рахунки її місцевих 
організацій, на рахунок виборчого фонду відповідної партії чи висунутих нею 
кандидатів; відповідні зміни можуть бути закріплені у Законі „Про політичні партії в 
Україні”; 2) до законів про вибори і Закону „Про політичні партії в Україні” вносяться 
зміни, які дозволяють здійснювати внески до виборчого фонду юридичним особам, з 
одночасним встановленням обмежень на перерахування партією на рахунок 
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виборчого фонду коштів юридичних осіб, зарахованих на поточний рахунок партії, а 
також встановленням обмежень щодо величини разового внеску юридичної особи до 
виборчого фонду та величини внесків до виборчого фонду від однієї юридичної особи 
протягом певного періоду, відведеного для здійснення передвиборної агітації; 3) до 
Закону „Про політичні партії в Україні” вносяться зміни, які встановлюють заборону 
фінансування партій юридичними особами. 

11. У законах про вибори слід прямо зазначити, чи поширюється встановлений розмір 
внеску до виборчого фонду від фізичної особи на всі внески від цієї фізичної особи, 
чи лише на разовий внесок. В останньому випадку загальна сума внесків до виборчого 
фонду від однієї фізичної особи у період між відкриттям рахунку виборчого фонду та 
припиненням руху коштів на такому рахунку має бути обмежена. 

12. До Закону „Про вибори народних депутатів України” слід внести зміни, які 
передбачатимуть скорочення видатків на парламентську виборчу кампанію, шляхом, 
наприклад, встановлення обмежень на розміщення політичної реклами на радіо і 
телебаченні або шляхом обмеження максимальної величини витрат коштів виборчого 
фонду на парламентських виборах. 

13. У законах про вибори слід уніфікувати критерії визначення обсягу витрат на різні 
види виборчих кампаній за рахунок коштів виборчих фондів. 

14. У законах про вибори слід чітко визначити можливий перелік напрямів використання 
коштів виборчих фондів. До переліку можливих витрат коштів виборчих фондів слід 
також віднести оплату праці найманих осіб (партійних активістів, тренерів тощо) за 
трудовими угодами та угодами цивільно-правового характеру. 

15. У законах про вибори має бути закріплене положення, у відповідності до якого окрім 
обв’язку подання звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів, 
на партії (місцеві організації партій) покладається обов’язок подання до відповідних 
виборчих комісій звітів про всі витрати, здійснені з поточних рахунків партій 
(місцевих організацій партій) після офіційного початку виборчого процесу до дня 
відкриття рахунку виборчого фонду партії (місцевої організації партії), що є 
суб’єктом виборчого процесу, або рахунку виборчого фонду блоку, до якого ввійшла 
така партія (місцева організація партії). Такі звіти можуть подаватись як окремо, так і 
у консолідованому вигляді з включенням витрат, здійснених з виборчих фондів та 
поточних рахунків. Відповідні виборчі комісії повинні бути наділені достатніми 
повноваженнями для перевірки достовірності відомостей, відображених у звітах про 
всі витрати, здійснені з поточних рахунків партій (місцевих організацій партій) після 
офіційного початку виборчого процесу до дня відкриття рахунку виборчого фонду 
партії. 

16. На сьогодні ЦВК і територіальні виборчі комісії не мають доступу до інформації про 
видатки, що здійснюються партіями (місцевими організаціями партій) з їхніх 
поточних рахунків після відкриття рахунків виборчих фондів. Вирішення цієї 
проблеми потребує: 1) або встановлення заборони здійснення будь-яких видатків 
політичними партіями-суб’єктами виборчого процесу та їхніми місцевими 
організаціями з власних поточних рахунків після відкриття рахунків виборчих фондів 
до дня голосування; 2) або надання ЦВК та територіальним виборчим комісіям 
доступу до інформації про рух коштів на поточних рахунках партій у період між 
відкриттям рахунків виборчих фондів та днем голосування. 

17. Поза межами моніторингу ЦВК та територіальних виборчих комісій перебувають 
власні непрямі витрати суб’єктів виборчого процесу у вигляді використання для 
здійснення передвиборної агітації належного їм майна, техніки тощо, що дозволяється 
виборчим законодавством, однак, фактично, перебуває поза межами державного 
нагляду. До законів про вибори слід внести зміни, які передбачатимуть відображення 
непрямих витрат суб’єктів виборчого процесу у виборчій фінансовій звітності. 
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18. У законах про вибори слід чітко визначити поняття „витрат на передвиборну 
агітацію”, що дозволить органам нагляду у сфері фінансування виборчих кампаній 
чітко відносити ті чи інші видатки юридичних та фізичних осіб, здійснені без 
перерахування коштів на рахунки виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу, до 
незаконних, а також застосовувати до осіб, що вчинили порушення, передбачені 
законом санкції. 

19. Закони про вибори слід доповнити окремим розділом „Відповідальність за порушення 
законодавства про вибори”, який передбачатиме встановлення адекватних санкцій для 
юридичних осіб за порушення правил фінансування участі партій і кандидатів у 
виборах (як це має місце у багатьох інших європейських країнах). 

20. У Законі „Про телебачення і радіомовлення” або в розділах законів про вибори, які 
встановлюють відповідальність за порушення виборчого законодавства, слід 
передбачити відповідальність ЗМІ у вигляді штрафу за порушення вимоги щодо 
розміщення політичної реклами лише після її оплати за рахунок коштів виборчих 
фондів. 

21. У Законі „Про вибори народних депутатів України” слід передбачити обов’язкове 
опублікування фінансової виборчої звітності партій і блоків. 

22. У законах про вибори (а не постановах ЦВК) слід визначити перелік вимог до 
фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу, зокрема – щодо переліку видатків, які 
мають бути відображені у таких звітах відповідно до визначення поняття „витрати на 
передвиборну агітацію”, переліку надходжень, які мають бути відображені у звітах, 
щодо розкриття інформації про осіб, що здійснили пожертвування понад певну 
визначену законом суму. 

23. У Законі „Про Центральні виборчу комісію” та законах про вибори слід закріпити 
обов’язок ЦВК розміщувати фінансові звіти суб’єктів виборчого процесу на офіційній 
веб-сторінці ЦВК. 

24. Закони про вибори повинні передбачати оприлюднення виборчої фінансової звітності 
не лише після завершення виборчого процесу, але і за певний строк до дня 
голосування. 

25. У Законі „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” слід передбачити обов’язковість 
подання до ЦВК відповідними територіальними виборчими комісіями фінансових 
звітів суб’єктів виборчого процесу на місцевих виборах для розміщення на офіційній 
веб-сторінці ЦВК у строки, встановлені зазначеним Законом для опублікування 
фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу місцевих виборів у місцевих та 
регіональних друкованих ЗМІ. 

26. У Кодексі України про адміністративні правопорушення або Кримінальному кодексі 
України слід встановити відповідальність розпорядників виборчих фондів за 
неподання або несвоєчасне подання фінансових звітів до ЦВК (на загальнодержавних 
виборах) або до відповідних територіальних виборчих комісій (на місцевих виборах). 

27. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (для окремих кандидатів на 
виборах) або безпосередньо в окремому розділі законів про вибори (для окремих 
кандидатів, партій, блоків, місцевих організацій партій та утворених ними блоків) має 
бути встановлена відповідальність за порушення правил фінансування виборів 
суб’єктами виборчого процесу. Відповідні санкції мають відповідати критеріям 
ефективності, адекватності та превентивності і передбачати, наприклад, накладення 
штрафу, розмір якого є кратним сумі неправомірно використаних коштів. Скасування 
реєстрації як санкцію слід передбачити за найбільш суттєві порушення встановлених 
правил фінансування виборчих кампаній. 

28. Регулювання звітності партій на сьогодні не відповідає рекомендаціям Єдиних правил 
проти корупції. У зв’язку з цим, варто: 1) уніфікувати звітність політичних партій – 
покласти на партії обов’язок підготовки одного консолідованого звіту про доходи і 
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витрати, в якому відображуватиметься фінансова інформація у розрізі самої партії, 
пов’язаних з нею та підконтрольних їй осіб щодо: джерел надходжень коштів, їх 
розміру, типу доходів згідно з класифікацією, встановленою Законом „Про 
оподаткування прибутку підприємств”, інформації про осіб, що здійснили 
пожертвування понад встановлену на законодавчому рівні межу; напрями 
використання партією коштів, у тому числі, коштів Державного бюджету, виділених 
на фінансування статутної діяльності партій, обсяг відповідних витрат; майно, що 
перебуває на балансі партії на момент подання звіту; податкові зобов’язання партії на 
момент подання звіту; 2) встановити форму консолідованого фінансового звіту партій 
спільним Наказом ДПА України та Міністерства юстиції України, а також скасувати 
подання партіями звітів про витрати неприбуткових організацій та установ; 3) 
визначити періодичність подання відповідних звітів до органів нагляду у сфері 
фінансування діяльності партій, наприклад – 1 раз на квартал, наростаючим 
підсумком на кінець звітного періоду. 

29. До Закону „Про політичні партії в Україні” слід внести зміни, які передбачатимуть: 1) 
покладення на партії обов’язку регулярного (щорічного) подання фінансових звітів 
(або консолідованого фінансового звіту у разі уніфікації звітності партій) до органу 
моніторингу фінансової діяльності партій, наприклад – до 1 квітня року, наступного 
за звітним; 2) визначення чітких строків оприлюднення фінансової звітності партій 
(одночасно з поданням звітів до органу моніторингу або після розгляду та 
затвердження звітів органом моніторингу); 3) встановлення санкцій за: несвоєчасне 
подання фінансових звітів до органів моніторингу, недотримання вимог щодо форми 
звітів, подання у звітах недостовірних відомостей, несвоєчасне опублікування 
фінансових звітів у ЗМІ; 4) покладення на партії обов’язку інформування органу 
моніторингу фінансової діяльності партій про факт опублікування звітів (звіту) не 
пізніш ніж через п’ять днів після його опублікування; 5) покладення на орган 
моніторингу фінансової діяльності партій обов’язку розміщення фінансових звітів 
партій на власній офіційній веб-сторінці. 

30. Виконання положень статті 14 Єдиних правил проти корупції потребує: 1) або 
перегляду конституційних завдань Рахункової палати, що дозволить їй здійснювати 
незалежний моніторинг фінансування партій (що потребує внесення змін до статті 98 
Конституції України); 2) або створення в структурі Міністерства юстиції України 
спеціалізованого структурного підрозділу з моніторингу фінансів партій (що, однак, 
не дозволить говорити про незалежність такого моніторингу); 3) або передачі функцій 
моніторингу партійних фінансів до незалежного органу у сфері боротьби з корупцією 
(Антикорупційного бюро чи іншого аналогічного органу, який має бути створено). 

31. Перелік санкцій, що можуть бути застосовані до партій за порушення, пов’язані з 
фінансуванням їх діяльності, слід розширити і уточнити. Зокрема, видається 
доцільним: 1) встановити вичерпний перелік підстав для заборони партії (до якого 
слід віднести лише здійснення партією діяльності, передбаченої статтею 5 Закону 
„Про політичні партії в Україні”, а також систематичне порушення вимог Закону, за 
вчинення яких до партії було застосовано санкції у вигляді накладення штрафу); 2) 
встановити санкції у вигляді накладення штрафів за вчинення партією визначеного 
переліку порушень (зокрема – у сфері фінансування партій) або у фіксованому розмірі 
(наприклад, у разі неподання чи неоприлюднення звітності у встановлені строки), або 
у розмірі, кратному вартості незаконно отриманого пожертвування; 3) конкретизувати 
підстави для застосування санкції у вигляді оголошення попередження (за найменш 
значущі порушення, що не передбачають застосування інших санкцій, які вчинені 
вперше); 4) розширити дію статті 159-1 Кримінального кодексу України та статті 212-
15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши поширення 
їх дії не лише на порушення правил фінансування виборчих кампаній, але і на 
порушення, пов’язані з порушенням правил фінансування партій (з точки зору 
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юридичної техніки КК України та КУпАП слід доповнити окремими відповідними 
статтями). 
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