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Україна.
Національний звіт щодо законодавства і регулювання діяльності
політичних партій
Розвиток багатопартійності в Україні розпочався у 1990 році, коли із Конституції УРСР
було виключено статтю 6, що проголошувала Комуністичну партію „ядром політичної
системи та керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства”. Відповідно,
парламентські вибори 1990 року вперше проводились на конкурентній основі - участь у них
брали не лише члени КПРС, але і незалежні кандидати. У рік проведення перших
багатопартійних виборів було офіційно зареєстровано першу партію (Українська
Республіканська Партія). Протягом наступних років кількість політичних партій в Україні
невпинно зростала: у 1991 році було зареєстровано 7 партій, у 1992 році – 6, у 1993 – 16
партій. Перед початком парламентської виборчої кампанії 1994 року було зареєстровано вже
30 партій, представники 14 з яких були обрані до Верховної Ради. У наступні роки тенденція
до зростання кількості політичних партій продовжувала зберігатись - станом на квітень 2003
р. їх кількість досягла 123. У 2003 році Міністерством юстиції України було проведено
широкомасштабну перевірку всіх партій на предмет дотримання ними вимог законодавства,
в результаті якої кількість партій зменшилась до 98. Однак в наступні роки кількість
зареєстрованих партій знову почала стрімко збільшуватись, і станом на 19 травня 2010 року
в Україні нараховувалось 180 партій 1 .
На розвиток партійної системи України ключовий вплив мали наступні фактори:
1) низький рівень суспільної підтримки партій. Показовим є те, що у 1994 році, коли
проводились перші вибори до Верховної Ради України, з 4079 кандидатів у депутати 2813
були позапартійними; з 404 народних депутатів, обраних до парламенту (станом на червень
1996 року), позапартійними були 203. Згідно з даними одного із соціологічних досліджень,
яке проводилось у червні 1995 року, в необхідності побудови багатопартійної системи в
Україні були впевнені 31,2% респондентів; готових довірити владу партіям та рухам – 8% 2 .
За даними соціологічних опитувань Центру Разумкова, рівень повної довіри до партій з
жовтня 2001 року по жовтень 2009 року ніколи не перевищував 5%, а рівень повної недовіри
– коливався від 48.9% до 20.6% 3 ;
2) відсутність ефективних механізмів впливу на виконавчу владу (до 2005 року,
коли набули чинності зміни до Конституції). Конституція України 1996 року суттєво звузила
можливості парламенту (і, відповідно, політичних партій) у сфері законодавчої і виконавчої
влади. Всі прийняті Верховною Радою законопроекти могли легко блокуватись Президентом
внаслідок застосування вето, яке парламенту потрібно було долати 2/3 голосів від його
складу. Президент міг призначати главу уряду лише за згодою парламенту; однак у той же
час парламент не міг пропонувати для затвердження власну кандидатуру Прем’єр-міністра –
він міг лише погодитись чи не погодитись із кандидатурою, запропонованою главою
держави. Всі члени уряду мали призначатись на посади Президентом, і глава держави міг
звільняти їх із займаних посад у будь-який час без згоди парламенту;
3) особливості виборчих систем, які застосовувались на парламентських виборах у
1994, 1998 та 2002 роках. Ці системи поступово призвели до політичної дефрагментації
парламенту за рахунок незалежних депутатів (які вважали себе відповідальними лише перед

1

Джерело: веб-сайт Міністерства юстиції України; http://www.minjust.gov.ua/0/499
Політичні партії України у взаємодії зі структурами влади;
http://www.analitik.org.ua/publications/joint/3dd12dea/3dd13f15/ ;
http://www.analitik.org.ua/publications/joint/3dd12dea/3dd25712/
3
Опитування: Чи довіряєте Ви політичним партіям? (динаміка, 2001-2009) – Центр Разумкова;
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=82
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виборцями своїх округів 4 ), представників дрібних і т.зв. „пропрезидентських” партій і
блоків, які обирались в основному за мажоритарною складовою змішаної виборчої системи.
В результаті протягом 1990-х років в парламенті була відсутня стабільна більшість (за
декількома винятками), народні депутати часто змінювали фракційну приналежність, уряд не
міг спиратись на стабільну парламентську підтримку. Крім того, мажоритарна система
суттєво вплинула на електоральну поведінку виборців, оскільки вони стали орієнтуватись не
стільки на політичні програми, скільки на особисті якості кандидатів;
4) слабкий фінансовий потенціал більшості партій. З огляду на те, що партії не
користувались значним рівнем підтримки виборців, вони не могли сподіватись і на значні
надходження від сплати членських внесків. Водночас держава політичним партіям прямої
фінансової підтримки не надавала. Таким чином, у партій фактично не залишалось іншого
вибору, окрім як отримувати фінансування з приватних джерел, головним чином - від
фінансово-промислових груп (розмір внесків яких на користь партій законодавчо ніколи не
обмежувався). Це, у свою чергу, посилило ризики корупції в політиці, послабило зв’язок між
партіями і виборцями, призвело до обрання в парламент значної кількості представників
бізнесу.
На подальший розвиток партійної системи в Україні (2005 р. і наступні роки) вплинули
три основні фактори: 1) внесення змін до Конституції України від 8.12.2004 р., які надали
парламенту більше повноважень щодо впливу на формування і діяльність уряду; 2)
запровадження „партійного” мандату (який певною мірою зменшив кількість міжфракційних
переходів депутатів, стабілізував фракційну структуру парламенту); 3) перехід на
пропорційну виборчу систему для парламентських і більшості місцевих виборів
(пропорційна система зменшила політичну дефрагментацію парламенту, посилила вплив
партійного керівництва в партіях, прискорила формування місцевих партійних організацій).
Хоча зміни до Конституції та виборчих законів вирішили певну частину проблем попередніх
років, вони зумовили появу низки нових. Проблеми фінансової слабкості партій, їхньої
залежності від партійного керівництва та приватних джерел фінансування, низького рівня
довіри виборців до політичних партій вирішені так і не були.
1. Визначення поняття „політична партія”
a. Законодавче визначення
i. Визначення поняття „політична партія” в конституції, законі, звичаї, традиції;
уніфікованість визначення; юридичне значення визначення в суді
Законодавче визначення поняття „політична партія” було впроваджене у 1992 році
Законом „Про об’єднання громадян” (Закон був ухвалений 16 червня 1992 року).
Конституція України 1996 р. не містить визначення політичних партій і окреслює лише їх
завдання – сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах
(стаття 36). Законодавче визначення політичних партій, закріплене у Законі „Про об’єднання
громадян” 1992 р., у 2001 році було уточнено Законом „Про політичні партії в Україні”.
Відповідно до статті 2 цього Закону, політична партія є зареєстрованим згідно із законом
добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Це визначення є
уніфікованим – Закон „Про об’єднання громадян” застосовується до політичних партій лише
в частині, в якій не може бути застосований Закон „Про політичні партії в Україні”.
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Таке розуміння природи депутатського мандату значною мірою поширене і зараз – як в середовищі політиків,
так і серед експертів. Цей підхід тісно пов’язаний з радянською практикою – законодавство СРСР
безпосередньо закріплювало імперативний мандат і передбачало можливість відкликання депутатів виборцями
(хоча сам механізм відкликання законодавством визначений не був).
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Визначення поняття „політична партія” має юридичне значення в суді у тому сенсі, що
тільки юридичні особи, зареєстровані як політичні партії, можуть вважатись власне
політичними партіями.
ii) Відмінності між регулюванням політичних партій та інших об’єднань громадян
Закон „Про об’єднання громадян” поділяє всі об’єднання громадян на дві групи –
політичні партії і громадські організації. Основні відмінності між партіями і громадськими
організаціями полягають у наступному:
• діяльність партій регулюється окремим спеціальним законом; положення Закону
„Про об’єднання громадян” застосовуються до партій лише в частині, що не
суперечить Закону „Про політичні партії в Україні”;
• партії і громадські організації виконують різні завдання: політичні партії
створюються з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі
громадян та участі у виборах; громадські організації – для захисту спільних
інтересів своїх членів; згідно із законами про вибори громадські організації не
мають права висувати кандидатів на виборах; партії зобов’язані мати власну
програму (громадські організації - ні);
• партії можуть мати лише всеукраїнський статус; громадські організації - як
всеукраїнський, так і місцевий, а також міжнародний статус;
• засновниками партій можуть бути лише громадяни України, в той час як
засновниками громадських організацій – особи без громадянства та іноземні
громадяни;
• певні категорії громадян не можуть бути членами політичних партій; обмеження
щодо членства, передбачені для громадських організацій є більш ліберальними;
• партії, на відміну від громадських організацій, не можуть бути легалізовані
шляхом повідомлення про заснування;
• громадські організації з місцевим статусом реєструються відповідними
територіальними органами Міністерства юстиції; в той час як партії – лише
Міністерством юстиції (територіальні органи Міністерства юстиції реєструють
місцеві організації партій);
• законодавство по-різному регламентує фінансово-господарську діяльність партій
та громадських організацій: 1) партії не можуть засновувати підприємства; 2)
партії не можуть здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність
(окрім певних видів діяльності); 3) законом передбачено широкий спектр
обмежень щодо джерел фінансування партій (регулювання фінансування
громадських організацій є більш ліберальним);
• у випадку вчинення правопорушень до партій і громадських організацій можуть
застосовуватись різні види санкцій: до партій – попередження, анулювання
свідоцтва про реєстрацію, заборона; до громадських організацій – попередження,
штраф, зупинення окремих видів діяльності; зупинення всіх видів діяльності;
примусовий розпуск.
Більш детально основні відмінності між партіями і громадськими організаціями
розкрито у нижченаведеній Таблиці 1.
Таблиця 1. Відмінності між регулюванням партій та громадських організацій

Завдання
Статус

Громадські організації
Задовольняти і захищати законні
соціальні, економічні, творчі, вікові,
національно-культурні, спортивні та
інші інтереси громадян
Міжнародний, всеукраїнський,

Політичні партії
Сприяти формуванню і вираженню
політичної волі громадян, брати
участь у виборах та інших політичних
заходах
Всеукраїнський
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Заснування

Членство

Легалізація (офіційне визнання)
Легалізація шляхом повідомлення
про заснування
Державний орган, відповідальний за
легалізацію
Граничний строк реєстрації/відмови
у реєстрації

Громадські організації
місцевий
Громадські організації можуть бути
засновані громадянами іноземних
держав, особами без громадянства і
громадянами України

1) Членом громадської організації
може бути будь-яка особа віком не
менше 14 років;
2)Обмеження щодо членства відсутні;
3) Фіксоване членство не є
обов’язковим

Добровільний порядок (обов’язкова
легалізація вимагається лише для
міжнародних громадських організацій)
Дозволена для місцевих та
всеукраїнських організацій
Територіальні органи Міністерства
юстиції (для громадських організацій з
місцевим статусом), Міністерство
юстиції (для громадських організацій з
міжнародним та всеукраїнським
статусом).
3 дні після подання документів на
реєстрацію

Зобов’язання створювати місцеві
організації

Ні

Програма

Громадська організація не зобов’язана
мати програму

Право висувати кандидатів на
загальнодержавних і місцевих
виборах
Право засновувати підприємства
Право мати безкоштовний доступ до
державних ЗМІ під час проведення
виборів

Політичні партії
Політичні партії можуть бути засновані
громадянами України, яких не визнано
недієздатними
1) Членами політичних партій можуть
бути виключно громадяни України
віком від 18 років;
2) Судді, працівники прокуратури,
працівники органів внутрішніх справ,
співробітники Служби безпеки
України, військовослужбовці,
працівники органів державної
податкової служби, персонал
Державної кримінально-виконавчої
служби, не можуть бути членами
політичних партій;
3) Фіксоване членство є обов’язковим.
Обов’язкова – діяльність
незареєстрованих партій заборонена
Заборонена

Міністерство юстиції України

30 днів після подання документів на
реєстрацію
Так. Протягом 6 місяців з дати
реєстрації політична партія повинна
забезпечити утворення і реєстрацію
своїх місцевих організацій у більшості
регіонів України
Партія повинна мати програму.
Програма політичної партії є викладом
її завдань і цілей, а також шляхів їх
досягнення

Ні

Так

Так

Ні (але партії можуть засновувати ЗМІ)

Ні

Так

Право продавати товари і послуги

Ні (за декількома винятками,
передбаченими Законом „Про
оподаткування прибутку підприємств”)

Так, для певних типів товарів і послуг.
Наприклад, партії мають право
продавати суспільно-політичну
літературу, інші агітаційні та
пропагандистські матеріали, вироби з
власної символікою, проводити
фестивалі, виставки, лекції, інші
політичні заходи та отримувати доходи
від таких видів діяльності.

Заборона внесків від іноземних
держав та організацій, міжнародних
організацій, іноземних громадян, осіб
без громадянства, органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування; державних і
комунальних підприємств, установ і
організацій; підприємств із
змішаною формою власності (з
частками державної, комунальної,
іноземної власності);
незареєстрованих об’єднань

Чітка заборона відсутня

Так
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Громадські організації

Політичні партії

Попередження, штраф, зупинення
окремих видів діяльності, зупинення
діяльності в цілому; примусовий
розпуск (ліквідація)

Попередження, анулювання свідоцтва
про реєстрацію, заборона

громадян; благодійних і релігійних
організацій; анонімних джерел;
внесків від інших партій, крім тих
які входять до складу виборчих
блоків
Санкції

iii)
Наявність
спеціальних
правил
організацій/об’єднань, інших ніж політичні партії

для

„політично

активних”

Українське законодавство не містить положень, які б передбачали можливість
існування „політично активних” об’єднань, інших, ніж політичні партії. Теоретично, такі
об’єднання можуть існувати у формі громадських організацій, однак у цьому випадку вони
не матимуть прав, які закріплюються виключно за політичними партіями.
iv) Типи регуляторних режимів (регулювання
регулювання на місцевому рівні) для політичних партій

на

національному

рівні,

Відповідно до статті 92 Конституції України, засади утворення та діяльності
політичних партій визначаються виключно законами України. Іншими словами, діяльність
партій регламентується на загальнонаціональному рівні.
v) Можливість визнання регіональних партій
Відповідно до статті 3 Закону „Про політичні партії в Україні”, партії можуть
створюватись і діяти лише з всеукраїнським статусом. Таким чином, Закон не передбачає
можливості реєстрації та діяльності регіональних партій. Ці норми були критично оцінені
Венеціанською комісією. Остання, зокрема, відзначила, що відповідне положення „є
юридичною перешкодою на шляху утворення партій, які зосереджували б свою діяльність на
питаннях регіонального значення (наприклад, в Автономній Республіці Крим)” 5 .
Крім того, у Кодексі належної практики у сфері політичних партій Венеціанська комісія
особливо наголосила на тому, що державні органи не повинні обмежувати право утворення
політичних партій як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях 6 . У
цьому контексті також варто відзначити, що у більшості країн (Австрія, Греція, Іспанія,
Італія, Люксембург, Мальта, Фінляндія, Франція, Японія та ін.) законодавство не проводить
розмежування між національними і регіональними (місцевими) партіями, дозволяючи
функціонування обох видів. До небагатьох винятків з цього правила варто віднести Грузію
(законодавство якої забороняє діяльність партій, створених за критерієм обмеження
діяльності лише певним регіоном), Канаду (в якій проведено розмежування між партіями на
федеральному та місцевому рівнях), Німеччину (законодавство якої передбачає можливість
діяльності політичних об’єднань на місцевому рівні, які, однак, не охоплюються
визначенням політичної партії, закріпленим в Основному Законі та законодавстві про
політичні партії) 7 . Як свідчать результати обговорення цього Звіту на фокус-групах, ідея
5

Opinion on the Ukrainian Legislation on Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 51st Plenary Session (Venice, 56 July 2002) on the basis of comments by Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Hans-Heinrich Vogel (Substitute member,
Finland), Mr. Valeriu Stoica (Romania). – п. 9, 15; http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)017-e.asp
6
Code of Good Practice in the Field of Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary Session (Venice, 1213 December 2008) and the Explanatory Report, adopted by the Venice Commission at its 78th Plenary Session (Venice, 13-14
March 2009). – п. 14; http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)021-e.asp
7
Report on the establishment, organisation and activities of political partes, prepared by Mr Hans Heinrich Vogel (Substitute
member, Sweden) on the basis of replies to the questionnaire on the establishment, organisation and activities of political parties,
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легалізації партій з регіональним та місцевим статусом негативно оцінюється як
представниками існуючих партій, так і експертами. Основні аргументи проти „легалізації”
регіональних партій полягають у тому, що: 1) чинне законодавство не забороняє партіям
обмежувати свою діяльність певними регіонами країни; 2) „легалізація” регіональних
партій може мати негативні наслідки для цілісності держави і дестабілізувати ситуацію у
певних регіонах країни (Крим, Закарпаття тощо); 3) альтернативою „легалізації”
регіональних партій може бути закріплення можливості самовисування кандидатів на
місцевих виборах.
b. Офіційне визнання (реєстрація) партій
i) Державний реєстр партій
Для політичних партій та їхніх місцевих організацій створено окремі державні
реєстри. Міністерство юстиції України веде реєстр політичних партій, а його
територіальні органи – реєстри місцевих партійних організацій (при цьому існують окремі
реєстри для організацій партій для кожної області, міста, району). Форми обох реєстрів були
затверджені Наказом Міністерства юстиції № 556/7 від 3 липня 2001 року.
Згідно з цим Наказом, у реєстрі політичних партій для кожної політичної партії
повинна відображуватись наступна інформація: 1) дата подання документів для реєстрації
партії; 2) назва політичної партії; 3) юридична адреса політичної партії; 4) дата затвердження
статуту та програми політичної партії; 5) дата реєстрації політичної партії та реєстраційний
номер; 6) основні завдання політичної партії; 7) інформація про керівні органи політичної
партії; 8) інформація про зміни в документах політичної партії; 9) інформація про сплату
реєстраційного збору.
До відповідного реєстру місцевих організацій партій щодо кожної місцевої організації
партії включається наступна інформація: 1) дата надходження документів для реєстрації
організації партії; 2) назва, реєстраційний номер і дата реєстрації політичної партії; 3) назва
організації політичної партії, дата і номер протоколу відповідних установчих зборів, на яких
було прийнято рішення про утворення місцевої організації партії; 4) місцезнаходження
місцевої організації; 5) дата реєстрації місцевої організації та реєстраційний номер; 6)
інформація про керівні органи організації; 7) інформація про зміни у документах організації;
8) інформація про наявність або відсутність у організації статусу юридичної особи.
Частина інформації з Реєстру політичних партій є доступною на веб-сторінці
Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/0/499), зокрема – інформація про
назви, дати реєстрації і реєстраційні номери, місцезнаходження, прізвища та імена керівників
партій. Доступ до іншої інформації з реєстру може бути наданий за запитом. Реєстри
місцевих організацій партій не оприлюднюються; іншими словами, інформація з цих
реєстрів може бути надана відповідними територіальними органами Міністерства юстиції
виключно за запитами зацікавлених суб’єктів. У зв’язку з цим існує потреба в оприлюдненні
всієї інформації, що міститься в Реєстрі політичних партій, а також в об’єднанні реєстрів
партій та реєстрів їхніх місцевих організацій в єдину базу.
ii) Можливість реєстрації (визнання) партій на регіональному рівні
Відповідно до статті 11 Закону «Про політичні партії в Україні» партії реєструються
Міністерством юстиції України на загальнодержавному рівні. Обласні, республіканські (в
Автономній Республіці Крим), районні та міські організації політичних партій реєструються,
відповідно, обласними, республіканським, районними, міськими управліннями Міністерства
юстиції України (частина сьома статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”). Ці
adopted by the Venice Commission at its 57th Plenary Session (12 – 13 December, 2003); http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDLAD(2004)004-e.asp
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організації можуть бути зареєстровані лише після реєстрації партії Міністерством юстиції
України.
iii) Умови визнання (реєстрації) нових партій
Згідно із статтею 10 Закону „Про політичні партії в Україні”, для того, щоб бути
зареєстрованою, партія повинна провести установчий з’їзд. На установчому з’їзді мають
бути прийняті наступні рішення: 1) про створення політичної партії; 2) про затвердження
статуту партії; 3) про затвердження програми партії; 4) про обрання керівних та контрольноревізійних органів. Крім того, рішення про створення політичної партії повинно бути
підтримане 10 000 виборців, підписи яких мають бути зібрані у двох третинах районів двох
третин областей, міст Києва, Севастополя, а також в Автономній Республіці Крим.
З метою реєстрації політична партія повинна подати до Міністерства юстиції наступні
документи: 1) заяву про реєстрацію; 2) статут та програму політичної партії; 3) протокол
установчого з’їзду (зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення,
кількості голосів на підтримку рішення про створення партії; 4) підписи 10 000 виборців на
підтримку рішення про створення політичної партії, засвідчені особами, які збирали підписи;
5) відомості про склад керівних органів партії; 6) документ, що підтверджує сплату
реєстраційного збору; 7) назву та адресу банківської установи, в якій партія відкриватиме
рахунки (стаття 11 Закону „Про політичні партії в Україні”). Всі документи партії, які
подаються для її реєстрації Міністерством юстиції України, повинні відповідати вимогам
закону; в іншому випадку Міністерство юстиції України може відмовити партії у державній
реєстрації.
Положення статей 10 та 11 Закону „Про політичні партії в Україні” в частині, що
стосується утворення і реєстрації політичних партій, заслуговують на критичну оцінку.
По-перше, Венеціанська комісія відзначила, що вимоги стосовно утворення партій є
надмірно деталізованими; „бар’єр”, якій потрібно подолати партії для того, щоб її було
зареєстровано Міністерством юстиції [йдеться про необхідність збору 10 000 підписів у двох
третинах районів двох третин областей, міст Києва і Севастополя, а також у Автономній
Республіці Крим], є дуже високим. На думку Венеціанської комісії, складність утворення
політичних партій може зумовлювати ризик консервації партійної системи 8 . На нашу думку,
з урахуванням тенденції до постійного збільшення кількості партій, консервація
національній партійній системі не загрожує. Водночас значна кількість експертів в ході
обговорення цього Звіту схилялась до необхідності спрощення процедури реєстрації партій,
оскільки існуючі обмеження щодо їх створення не досягають поставленої мети (не
запобігають появі нових партій, які активізуються лише в період виборів).
По-друге, такі вимоги не узгоджуються з положеннями статті 11 Європейської
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з п. 2 якої право на
свободу об’єднання, у тому числі і в партії, не підлягає жодним обмеженням, за винятком
тих, які встановлено законом і є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах
національної або громадської безпеки, для запобігання правопорушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб 9 . Ця теза
підтверджується і рішеннями Європейського суду з прав людини, зокрема – у справі
Корецький та інші проти України 10 . У рішенні Європейського суду відзначається, зокрема,
що: 1) відмова надати статус юридичної особи об’єднанню громадян (у тому числі і
політичній партії) є втручанням у право на свободу об’єднання; відповідно таке обмеження
8

Opinion on the Ukrainian Legislation on Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 51st Plenary Session (Venice, 56 July 2002) on the basis of comments by Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Hans-Heinrich Vogel (Substitute member,
Finland), Mr. Valeriu Stoica (Romania). – п. 7, 8; http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)017-e.asp
9
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними Протоколом № 11. Офіційний
переклад; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004&p=1268178034135029
10
Рішення Європейського суду з прав людини у справі „Корецький та інші проти України” (Заява № 40269/02);
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.6553.0
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має відповідати пункту 2 статті 11 Конвенції; 2) обмеження цього права не лише повинні
передбачатись законом, вони також повинні бути передбачуваними і не надавати державним
органам значний ступінь дискреції у вирішенні питання про реєстрацію об’єднання; 3)
обмеження, що застосовуються, повинні відповідати критерію „нагальної суспільної
необхідності” і бути переконливими. У цьому контексті слід відзначити, по-перше, що статті
10, 11 Закону „Про політичні партії в Україні” надають Міністерству юстиції широкі
дискреційні повноваження при вирішенні питання про можливість реєстрації тієї чи іншої
партії. Фактично, партії може бути відмовлено у реєстрації у разі будь-якої, у тому числі і
текстуальної, невідповідності поданих на реєстрацію документів вимогам законів. Судова
практика (див. Додаток 1) свідчить, що Міністерство юстиції перевіряє не лише форму та
зміст документів, які подаються для реєстрації партій, але і достовірність підписів на
підтримку рішення про утворення партії (до того ж, така перевірка є вибірковою, може
стосуватись лише окремих партій чи лише окремих підписів), оцінює назву партії (на
предмет збігу з назвами вже зареєстрованих партій). Необхідність збору підписів на
підтримку рішення про створення партії, хоча і відповідає Конституції України, не
узгоджується з критерієм „нагальної суспільної необхідності”, оскільки з урахуванням
кількості зареєстрованих партій не виправдовує поставленої мети (запобігання появі партій,
що здійснюватимуть діяльність на короткостроковій основі або переслідуватимуть
вузькокорпоративні цілі). У справі Корецький та інші проти України вимоги пана
Корецького було задоволено Європейським судом з прав людини у тому числі і тому, що
утворене ним об’єднання громадян переслідувало виключно мирні і демократичні цілі, і були
відсутні ознаки, що об’єднання використовуватиме насильницькі та недемократичні засоби
для досягнення таких цілей. Натомість Закон „Про політичні партії в Україні” дозволяє
відмовити у реєстрації партії навіть у тому випадку, якщо вона переслідує суто мирні і
демократичні цілі, що суперечить принципу „нагальної суспільної необхідності” 11 .
iv) Наявність положень, відповідно до яких партія повинна відповідати певним
організаційним вимогам
Статут політичної партії повинен визначати перелік статутних органів політичної
партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і строк цих повноважень; порядок вступу в
політичну партію, зупинення і припинення членства в ній; права і обов’язки членів, підстави
припинення чи зупинення членства в політичній партії; порядок утворення, загальну
структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та
її первинних осередків; порядок скликання і проведення партійних з’їздів, конференцій, зборів
та інших представницьких органів політичної партії (стаття 8 Закону „Про політичні партії
в Україні”). Якщо статут не містить зазначених положень, Міністерство юстиції України
може відмовити партії у реєстрації.
v) Регулювання окремих видів партій (партій мовних меншин, партій, членами
яких є лише жінки або чоловіки, партій певного регіону країни тощо)

11
У багатьох країнах Європи законодавство також передбачає необхідність реєстрації партій. Вирішуючи питання про
реєстрацію, орган (органи) реєстрації перевіряє наявність всіх документів, які вимагаються законом для реєстрації партії, а
також відсутність у програмі положень, які передбачають зміну конституційного ладу насильницьким шляхом та створення
партіями воєнізованих і напіввонізованих формувань (більшість країн), дискримінацію на расовій чи релігійній основі
(Албанія, Австрія, Німеччина), елементи націонал-соціалістичної або фашистської ідеології (Австрія, Італія, Німеччина),
елементи „правового спадку тоталітарних режимів” (Литва, Польща, Чехія), участь у терористичній діяльності
(Великобританія, Іспанія, Туреччина). Цікавим є те, що подання підписів на підтримку створення партії, зібраних у різних
адміністративно-територіальних одиницях, передбачається законодавством небагатьох країн (Молдова, Росія, Туреччина,
Україна). Більш детально див. Report on the establishment, organisation and activities of political partes, prepared by Mr Hans
Heinrich Vogel (Substitute member, Sweden) on the basis of replies to the questionnaire on the establishment, organisation and
activities of political parties, adopted by the Venice Commission at its 57th Plenary Session (12 – 13 December, 2003);
http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)004-e.asp
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Дія Закону „Про політичні партії в Україні” в однаковій мірі поширюється на всі
зареєстровані партії. Партії не можуть утворюватись на гендерній, етнічній та іншій основі,
яка порушує принцип рівності громадян перед законом, закріплений у частині другій статті
24 Конституції України.
vi) Вимоги, яких має дотримуватись партія для того, щоб залишитись
визнаною/зареєстрованою
Закон „Про політичні партії в Україні” визначає декілька умов, за яких політична партія
може залишатись партією як такою. Зокрема, вона повинна: 1) подати достовірну
інформацію при реєстрації (якщо протягом 3 років з дня реєстрації партії буде виявлено, що
партія подала недостовірну інформацію при реєстрації, рішення про її реєстрацію може бути
скасоване); 2) протягом 6 місяців з дня реєстрації забезпечити утворення і реєстрацію своїх
місцевих організацій у більшості (14) регіонах України; 3) протягом 10 років з дня реєстрації
висунути кандидатів на президентських та парламентських виборах; 4) не порушувати
вимоги щодо створення та діяльності політичних партій, передбачені Конституцією та
законами України (частина шоста статті 11, статті 21, 24 Закону «Про політичні партії в
Україні»).
Оцінюючи відповідність окремих з цих вимог Конституції України, Конституційний
Суд України дійшов висновку, що вони не суперечать вимогам Основного Закону і не
обмежують право громадян на об’єднання у політичні партії 12 . У той же час, ряд зауважень
стосовно відповідних положень Закону „Про політичні партії в Україні” було висловлено
Венеціанською комісією. Остання, зокрема, відзначила, що визначаючи підстави для
заборони політичної партії, Закон не проводить чіткого розмежування між несуттєвими
та суттєвими правопорушеннями і, як наслідок, фактично кожне правопорушення може
тягти скасування реєстрації партії 13 . У цьому контексті варто відзначити, що зміст статті 19
Закону „Про політичні партії в Україні” тлумачиться судами звужено, тобто діяльність партії
може бути заборонена лише у випадку порушення нею вимог статті 37 Конституції, статті 4
Закону „Про об’єднання громадян” та статті 5 Закону „Про політичні партії в Україні” 14 . Але
варто погодитись з тим, що відповідні положення Конституції України, Закону „Про
політичні партії в Україні”, Закону „Про об’єднання громадян” також можуть тлумачитись
дуже широко, наприклад в частині, що стосується заборони діяльності партій, спрямованої
на „ліквідацію незалежності України”, „підрив безпеки держави”, „посягання на права
людини” або „посягання на здоров’я населення”. Можливість широкого тлумачення цих
положень Міністерством юстиції України підтверджується, зокрема Рішенням Верховного
Суду України від 5.11.2004 року у справі за поданням Міністерства юстиції України про
заборону однієї з політичних партій 15 . У цій справі Міністерство юстиції України звернулось
до Верховного Суду України з поданням про заборону політичної партії „Українська
національна асамблея” у зв’язку з тим, що партія розповсюджувала агітаційні матеріали та
листівки з образами на адресу громадян російської та єврейської національності. Верховний
12

Рішення Конституційного Суду України від 12 червня 2007 р. № 2-рп/2007 у справі за конституційним поданням 70
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті
10, пункту 3 частини другої, частин п’ятої, шостої статті 11, статті 15, частини першої статті 17, статті 24, пункту 3 розділу
VI “Заключні положення” Закону України „Про політичні партії в Україні” (справа про утворення політичних партій в
Україні); http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v002p710-07&p=1260610221550455
13
Opinion on the Ukrainian Legislation on Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 51st Plenary Session (Venice,
5-6 July 2002) on the basis of comments by Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Hans-Heinrich Vogel (Substitute member,
Finland), Mr. Valeriu Stoica (Romania). – п. 26; http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)017-e.asp
14
Таке тлумачення підстав для заборони політичної партії відображено, зокрема, у Постанові Окружного адміністративного
суду м. Києва від 18.03.2008 р. у справі № 3/134 за позовом до Міністерства юстиції України про визнання протиправними
дій щодо реєстрації Комуністичної партії України (оновленої), недійсним рішення про реєстрацію Комуністичної партії
України (оновленої) та зобов’язання Міністерства юстиції України підготувати та направити подання до Верховного Суду
України про заборону комуністичної партії України (оновленої); http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1602531
15
Рішення Верховного Суду України від 5.11.2004 року у справі за поданням Міністерства юстиції України про заборону
політичної партії; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0114700-04
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Суд подання не задовольнив у зв’язку з недоведеністю підстав для заборони партії. Хоча з
2004 року Міністерство юстиції не виступало з ініціативою заборони тієї чи іншої партії,
можливість появи таких ініціатив законом не виключається. Тому підстави для заборони
партій, визначені Конституцією та законами України, варто було конкретизувати з тим,
щоб вони не тлумачились довільно. Однак, таку конкретизацію навряд чи можна вважати
пріоритетним напрямом реформування партійного законодавства – хоча б у силу того, що
питання заборони партій за весь період незалежності України було ініційоване
Міністерством юстиції лише один раз.
На критичну оцінку заслуговують і положення Закону, які визначають підстави для
анулювання свідоцтв про реєстрацію партій, наприклад – у зв’язку з неутворенням партією
своїх організацій у 14 регіонах України протягом 6 місяців після її реєстрації, а також
встановлення факту подання партією недостовірної інформації при її реєстрації. У цьому
контексті необхідно відзначити, що:
• Міністерство юстиції мало б перевіряти достовірність інформації, яка
наводиться партією у її реєстраційних документах, на етапі реєстрації партії;
• вимоги щодо утворення місцевих організацій партій у більшості регіонів є
зайвою адміністративною перешкодою на шляху діяльності партії і не досягають
поставленої мети – відповідні організації можуть бути створені, як цього вимагає
Закон, однак не обов’язково діяти (тобто – існувати лише на папері);
• відповідність таких вимог положенням статті 11 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, є сумнівною, особливо в частині їх
відповідності критерію „нагальної суспільної необхідності”;
• позиція Венеціанської комісії, як і багатьох європейських країн 16 , полягає у
тому, що примусовий розпуск політичних партій може бути виправданим лише
щодо партій, які пропагують використання насильства або використовують
насильство в якості засобу повалення демократичного конституційного ладу, і
має застосовуватись лише у чітко визначених законом випадках, перелік яких
повинен бути максимально обмеженим 17 ;
• з частини шостої статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні” фактично
випливає, що партія може утворити місцеві організації у більшості регіонів
України, після чого – ліквідувати їх у більшості регіонів України; у цьому
випадку свідоцтво про реєстрацію такої партії не може бути анульоване;
• як показує судова практика, кількість випадків анулювання реєстраційних
свідоцтв партій у зв’язку із неутворенням ними своїх місцевих організацій у
визначений законом строк з кожним роком зменшується.
Таким чином, у короткостроковій перспективі варто передбачити лише одну підставу
анулювання свідоцтв про реєстрацію партій - неучасть у загальнодержавних виборах
протягом 10 років; у більш віддаленій перспективі із Закону взагалі варто вилучити
положення, які передбачають можливість анулювання свідоцтв партій про реєстрацію.
vii) Переваги і недоліки реєстрації/визнання партії
Діяльність незареєстрованих партій забороняється (стаття 10 Закону „Про політичні
16

В ряді країн Європи можливість примусового розпуску партій (окрім хіба що націонал-соціалістичних) не передбачена
взагалі (наприклад, в Австрії, Бельгії, Греції). В Швейцарії примусовий розпуск партій можливий лише в умовах воєнного
стану і лише за наявності визначеного переліку підстав. В багатьох інших державах, де передбачена можливість розпуску
партій, відповідне законодавство на практиці не застосовується, наприклад в Фінляндії – з 1930-х рр., в Ліхтенштейні – з
1945 р., в Данії – з 1953 р., в Німеччині – з 1956 р. Див. Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and
analogous measures, adopted by the Venice Commission at its 41st Plenary Session (Venice, 10 – 11 December, 1999);
http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp
17
Guidelines on prohibition and dissolution of political parties and analogous measures, adopted by the Venice Commission at its
41st Plenary Session (Venice, 10 – 11 December, 1999); http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp
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партії в Україні”). Головними перевагами реєстрації партії є можливість: 1) висувати
кандидатів на загальнодержавних і місцевих виборах (право висувати кандидатів на
парламентських виборах, виборах до обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, районних, міських та районних в містах рад мають лише партії, зареєстровані за 365
днів до дня голосування), висувати кандидатури офіційних спостерігачів та членів виборчих
комісій, мати безоплатний доступ до державних ЗМІ під час виборчих кампаній; 2)
отримувати надходження від продажу політичної літератури, інших агітаційних та
пропагандистських матеріалів, виробів з партійною символікою, від проведення фестивалів,
виставок, лекцій та інших політичних заходів (громадські організації такого права не мають).
viii) Положення щодо розпоряджання активами партій
Законодавством встановлено декілька обмежень щодо розпоряджання активами
політичних партій: 1) активи політичних партій не можуть передаватись їх членам; 2) активи
можуть використовуватись лише на досягнення статутних цілей партії (стаття 21 Закону
„Про об’єднання громадян”); 3) активи політичної партії у разі її ліквідації можуть
передаватись лише іншій політичній партії або зараховуватись до Державного бюджету
України (стаття 7.11.11. Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”). Недоліком
законодавчого регулювання процедури розпорядження активами партій є те, що у разі
реорганізації партії (наприклад, шляхом злиття декількох партій) всі активи партій, які
ліквідуються, мають бути передані одній з них. Це не стимулює процес об’єднання партій.
Саме тому Закон повинен окремо визначати процедуру розпоряджання активами партій у
разі їх реорганізації .
ix) Наслідки скасування реєстрації партії
Скасування реєстрації партії (примусовий розпуск партії) здійснюється двома
способами: а) шляхом заборони партії; б) шляхом анулювання свідоцтва про реєстрацію
партії.
Підставами для анулювання свідоцтва про реєстрацію партії, згідно із статтею 24 Закону
„Про політичні партії в Україні” є:
• неспроможність партії утворити та зареєструвати свої організації у 14 регіонах
України протягом 6 місяців з дня реєстрації партії;
• виявлення протягом 3 років з дня реєстрації партії недостовірних відомостей у
поданих на реєстрацію документах;
• невисування партією своїх кандидатів на виборах Президента та виборах
народних депутатів України протягом 10 років з дня реєстрації партії.
Підставами для заборони партії є порушення нею вимог статті 37 Конституції України,
статті 5 Закону „Про політичні партії в Україні” або статті 4 Закону „Про об’єднання
громадян”, наприклад – вчинення дій, спрямованих на ліквідацію незалежності України,
зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і
територіальної цілісності держави, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної
влади, посягання на права і свободи людини тощо.
Анулювання свідоцтва про реєстрацію партії та заборона партії тягнуть для партії
однакові наслідки - припинення будь-яких видів діяльності партії, розпуск її керівних
органів, місцевих організацій, первинних осередків та інших структурних утворень партії,
припинення членства у політичній партії (статті 23, 24 Закону „Про політичні партії в
Україні”).
x) Суб’єкт прийняття рішень про реєстрацію/скасування реєстрації партії
Політичні партії реєструються Міністерством юстиції України (частина перша статті 11
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Закону „Про політичні партії в Україні”).
Рішення про скасування реєстрації партії приймає окружний адміністративний суд,
юрисдикція якого поширюється на місто Київ (частина третя статті 19 Кодексу
адміністративного судочинства України). Право звертатись з позовом до окружного
адміністративного суду щодо анулювання реєстраційного свідоцтва партії має Міністерство
юстиції України (стаття 24 Закону «Про політичні партії в Україні»), хоча судовій практиці
відомі випадки, коли окремі громадяни звертались з позовами про скасування реєстрації
певних партій (див. Додаток 1).
xi) Суть і механізми забезпечення належного процесу реєстрації (скасування
реєстрації) партії
Належний процес реєстрації партій гарантовано не в повній мірі, оскільки:
• Закон не покладає на Міністерство юстиції України обов’язок зазначати у
рішенні про відмову у реєстрації вичерпний перелік підстав для відмови у
реєстрації політичної партії (стаття 16 Закону „Про об’єднання громадян”, стаття
11 Закону „Про політичні партії в Україні”);
• закони „Про політичні партії в Україні”, „Про об’єднання громадян”, „Про
оподаткування прибутку підприємств” приймались у різний час і їхні положення
є взаємносуперечливими, що дозволяє Міністерству юстиції відмовляти у
реєстрації політичної партії на підставі невідповідності поданих документів
(зокрема, статуту політичної партії) одному із законів;
• межі повноважень Міністерства юстиції при перевірці поданих документів на
предмет відповідності вимогам законодавства Законом „Про політичні партії в
Україні” чітко не визначено.
У той же час, Закон „Про політичні партії в Україні” закріплює деякі механізми,
спрямовані на забезпечення належного процесу реєстрації політичних партій:
• перелік документів, які мають подаватись Міністерству юстиції України для
реєстрації політичної партії, є вичерпним і визначається безпосередньо законом
(частина друга статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”);
• відмова у реєстрації не виключає можливість повторного подання документів
для реєстрації;
• кінцевий строк для прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у
реєстрації політичної партії визначається законом (30 днів з дня подання
документів для реєстрації) та не може бути продовжений більш ніж до 45 днів з
дня прийняття документів для реєстрації;
• неприйняття у встановлений строк рішення про реєстрацію або про відмову у
реєстрації політичної партії може бути оскаржене в суді.
Належний процес скасування реєстрації політичних партій забезпечується тим, що
рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва приймається виключно адміністративним
судом.
xii) Оскарження рішень про реєстрацію (скасування реєстрації) партій
Рішення Міністерства юстиції про реєстрацію або про відмову у реєстрації політичної
партії, неприйняття жодного з таких рішень, можуть бути оскаржені у місцевому
адміністративному суді за місцезнаходженням позивача (частина друга статті 19 Кодексу
адміністративного судочинства України).
Рішення окружного адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто
Київ, може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду (частина
друга статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України).
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xiii) Можливість ініціювання окремими
(організаціями) скасування реєстрації партії

особами

чи

іншими

партіями

Зі змісту статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 24 Закону
„Про політичні партії в Україні” випливає, що подавати позови про скасування реєстрації
партії до Окружного адміністративного суду м. Києва має лише Міністерство юстиції
України. У той же час, як свідчить судова практика, ініціювати питання про анулювання
реєстраційного свідоцтва партії можуть й інші особи, зокрема – у випадку, якщо, на їх думку,
партією було порушено їхні права.
Так, 18 березня 2008 року Окружним адміністративним судом м. Києва було ухвалено
Постанову у справі № 3/134 за позовом до Міністерства юстиції України про визнання
протиправними дій щодо реєстрації Комуністичної партії України (оновленої), недійсним
рішення про реєстрацію Комуністичної партії України (оновленої) та зобов’язання
Міністерства юстиції України підготувати та направити подання до Верховного Суду
України про заборону Комуністичної партії України (оновленої) 18 . У своєму позові
громадянин (позивач) стверджував, що 1) реєстрація Комуністичної партії України
(оновленої), дії якої, на його думку, спрямовані на незаконне захоплення державної влади, а
реалізація статутних завдань досягається дискримінаційними методами, створила
безпосередню загрозу „конституційним правам і свободам мільйонів людей”, у тому числі
позивачу і членам його сім’ї; 2) позивачу стало відомо, що КПУ (о) не має місцевих
організацій у більшості областей України, що суперечить частині шостій статті 11 Закону
„Про політичні партії в Україні”, і Міністерство юстиції України не здійснювало контроль за
наявністю необхідної кількості місцевих організацій; 3) ряд положень Статуту КПУ (о)
суперечить Конституції та Закону „Про політичні партії в Україні”. Суд визнав всі вимоги
позивача необґрунтованими, оскільки: 1) подані для реєстрації Комуністичної партії України
(оновленої) до Міністерства юстиції України документи відповідають законодавству
України; 2) Міністерство юстиції України перевірило наявність у партії місцевих
організацій; 3) позивач не надав суду докази, які б підтверджували порушення його прав,
свобод та інтересів; 4) строк звернення до суду за захистом порушених прав становить 1 рік з
дня порушення, позивач порушив цей строк, що є підставою для відмови у задоволенні
позову.
xiv) Рівність партій перед законом, наявність партій, які мають більш
привілейований статус порівняно з іншими партіями
Відповідно до статті 4 Закону „Про політичні партії в Україні” всі партії є рівними
перед законом. Разом з тим, деякі партії є „рівнішими за інших”. Наприклад, на
загальнодержавних і місцевих виборах лише ті партії, які були зареєстровані за 365 днів до
дня виборів можуть утворювати виборчі блоки і висувати кандидатів на виборні посади
(стаття 44 Закону „Про вибори Президента України”, стаття 10 Закону „Про вибори
народних депутатів України”, стаття 33 Закону „Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”). На
парламентських виборах особи, висунуті „парламентськими” партіями, мають
першочергове право бути призначеними членами окружних та дільничних виборчих комісій
(статті 27, 28 Закону „Про вибори народних депутатів України”).
c. Захист від державного втручання
i) Гарантовані законом права партій, можливість звернення партій до суду для
захисту своїх прав
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Права політичних партій визначаються статтею 20 Закону „Про об’єднання громадян”
та статтею 12 Закону „Про політичні партії в Україні”. Зокрема, стаття 20 Закону „Про
об’єднання громадян” закріплює за партіями право
• виступати учасником цивільно-правових відносин;
• набувати майнові і немайнові права;
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах;
• брати участь у політичній діяльності;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян;
отримувати інформацію;
• засновувати ЗМІ;
• популяризувати свої ідеї та цілі, брати участь у розробленні проектів рішень з
питань гендерної політики, що приймаються органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування;
• делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з
питань забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок;
• проводити моніторинг виконання рішень з питань гендерної політики тощо.
Ці права належать не лише партіям, а й громадським організаціям. Перелік
специфічних прав партій включає право на участь у загальнодержавних та місцевих виборах,
право підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями інших держав,
міжнародними і міжурядовими організаціями, право на участь у виробленні державної
політики, право на доступ до державних ЗМІ під час виборчих кампаній. Цей перелік не є
вичерпним; партії можуть мати інші права, передбачені законами та їхніми статутами. Як і
інші юридичні особи, партії мають право звертатись з позовами до суду для захисту своїх
прав. Відповідні процедури визначаються процесуальним законодавством.
ii) Привілеї правового характеру (засоби захисту), які надаються партіям
додатково до тих, які закріплено за іншими видами об’єднань
Партії мають деякі особливі права, які не надаються іншим видам об’єднань (право
висувати кандидатів на виборах, право використовувати державні ЗМІ під час виборчих
кампаній, висувати кандидатури на посади членів окружних і дільничних виборчих комісій,
право отримувати доходи від продажу певних видів товарів і послуг). Партії не мають
особливих привілеїв чи захисту у відносинах з органами державної влади та судами.
iii) Підстави для заборони (ліквідації) партії, можливість ліквідації партії через
процедуру банкрутства
Діяльність політичної партії може бути припинена: 1) шляхом реорганізації чи
ліквідації (саморозпуску) на підставі рішення з’їзду (зборів) партії; 2) шляхом заборони; 3)
шляхом скасування її реєстрації – анулювання свідоцтва про реєстрацію партії (стаття 23
Закону „Про політичні партії в Україні”, стаття 110 Цивільного кодексу України).
Окружний адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, може
прийняти рішення про заборону політичної партії за поданням Міністра юстиції України чи
Генерального прокурора України у випадку порушення нею вимог щодо створення та
діяльності політичних партій, передбачених Конституцією чи законами України (стаття 21
Закону „Про політичні партії в Україні”, стаття 19 Кодексу адміністративного судочинства
України). Зокрема, закон забороняє створення і діяльність політичних партій, програмні цілі
чи діяльність яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного
ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України,
підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни,
насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; посягання на права і
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свободи людини; посягання на здоров’я населення, утворення воєнізованих (у тому числі
збройних) формувань (стаття 5 Закону „Про політичні партії в Україні”). Стаття 4 Закону
„Про об’єднання громадян” забороняє створення та діяльність партій, керівні органи чи
структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також створення і діяльність
структурних осередків політичних партій в органах виконавчої влади, судах, Збройних
Силах, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту,
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, на державних
підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.
Відповідно до Закону „Про порядок відновлення платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом”, банкрутами можуть бути визнані лише суб’єкти підприємницької
діяльності. Оскільки партії не є суб’єктами підприємницької діяльності, вони не можуть
бути визнані банкрутами (стаття 1 Закону „Про порядок відновлення платоспроможності
боржника чи визнання його банкрутом”).
iv) Обмеження щодо допустимих партійних програм, наслідки порушення таких
обмежень для членів партії, посадових осіб, посадовців, обраних від відповідної партії,
строк дії відповідних наслідків
Програми політичних партій не повинні передбачати цілі, спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення
суверенітету і територіальної цілісності України, підрив національної безпеки, незаконне
захоплення влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я
населення, створення збройних чи воєнізованих формувань тощо.
У випадку порушення цих обмежень, Міністерство юстиції України має право
відмовити у реєстрації політичної партії на підставі невідповідності поданих документів
статті 5 Закону „Про політичні партії в Україні” (стаття 11 Закону „Про політичні партії в
Україні”). Якщо обмеження порушено після реєстрації політичної партії, Міністерство
юстиції чи Генеральний прокурор має право звернутись до окружного адміністративного
суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, з позовом про заборону відповідної
партії.
У разі відмови у реєстрації, політична партія після внесення відповідних змін до
програми, може повторно подати заяву про її реєстрацію (стаття 11 Закону „Про політичні
партії в Україні”). Заборона політичної партії має наслідком припинення діяльності партії,
розпуск її органів, структурних утворень та місцевих організацій, припинення членства в
партії (статті 21, 23 Закону „Про політичні партії в Україні”). Заборона політичної партії за
Законом не тягне будь-яких наслідків для її членів (окрім припинення їх членства у
відповідній партії), посадових осіб партії та осіб, обраних від партії до органів публічної
влади.
З 1991 р. національними судами було розглянуто дві справи стосовно заборони
політичних партій.
Перша з них пов’язана із визнанням неконституційними Указів Президії Верховної
Ради України „Про тимчасове припинення діяльності Компартії України” і „Про заборону
діяльності Компартії України”. Перший з цих указів передбачав тимчасове припинення
діяльності Компартії України; опечатування приміщень партійних комітетів КПУ,
встановлення заборони проведення будь-яких операцій з майном Компартії і передачу такого
майна на баланс Верховної Ради України та відповідних місцевих рад. Другий Указ від 30
серпня 1991 заборонив діяльність Компартії України. У своєму Рішенні від 27 грудня 2001
року у справі про укази Президії Верховної Ради України щодо Компартії України,
зареєстрованої 22 липня 1991 р., 19 Конституційний Суд України відзначив, що: 1)
Комуністична партія України як громадське об’єднання була зареєстрована Міністерством
19
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юстиції Української РСР 22.07.1991 р., її програмні цілі і дії у період з 19 по 21 серпня 1991
року не суперечили умовам створення і діяльності партій, визначеним Конституцією, що
підтверджується результатами розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою
України; 2) відповідно до Конституції СРСР, Конституції УРСР та Закону СРСР „Про
громадські об’єднання” 1990 р., об’єднання громадян могли бути ліквідовані виключно за
рішенням суду; заборонивши Компартію, Верховна Рада України перебрала на себе функції
слідчих та судових органів, що суперечить принципу поділу влади на законодавчу,
виконавчу і судову; 3) прийняття Президією Верховної Ради України оспорюваних указів
суперечить статтям 6, 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади
повинні діяти в межах, визначених Конституцією України, та відповідно до Законів України.
На підставі цього Конституційний суд України визнав оспорювані укази Президії Верховної
Ради України такими, що не відповідають Конституції України. 20
Друга із зазначених справ розглядалась Верховним Судом України за поданням
Міністерства юстиції України про заборону політичної партії „Українська національна
асамблея” 21 . У жовтні 2004 року Міністерство юстиції звернулось до Верховного Суду
України з поданням про заборону зазначеної політичної партії на підставі порушення нею
вимог статей 21, 24, 37 Конституції України, статті 5 Закону „Про політичні партії в
Україні”. Міністерство юстиції стверджувало, що партія організувала ряд мітингів і
демонстрацій; відповідні акції супроводжувались розповсюдженням агітаційних матеріалів
та листівок із закликами до розпалювання національної та етнічної ворожнечі, образами на
адресу громадян російського та єврейського походження. Заклики до міжетнічної ворожнечі
та образи єврейського населення містилися у публікаціях політичної партії на її офіційному
Інтернет-сайті та прес-релізах. У своєму Рішенні від 5 листопада 2004 року у даній справі
Верховний Суд України підкреслив, що Міністерство юстиції України не надало доказів, які
б підтверджували, що перераховані в поданні та організовані партією заходи були
спрямовані на розпалювання міжетнічної чи расової ворожнечі та посягання на права і
свободи людини. Суд також визнав, що надані суду публікації не спрямовані на
розпалювання міжетнічної чи расової ворожнечі та посягання на права і свободи людини.
Вирази, які містились у відповідних публікаціях, суд розглянув у контексті передвиборних
політичних спорів та обговорення життя суспільства і дійшов висновку про те, що вони
мають характер оціночних суджень, думок, критичних зауважень. Тому, незважаючи на те,
що окремі висловлювання, ідеї та інша інформація викликали образу і занепокоєння серед
частини населення, суд, беручи до уваги плюралізм думок, свободу поглядів і діяльності
політичних партій, дійшов висновку про недоведеність підстав для закриття партії.
v) Норми щодо перереєстрації партій та реалізація цих норм на практиці
Чинне законодавство не передбачає перереєстрації політичних партій - передбачена
лише реєстрація змін в установчих документах політичних партій, поданих при їх
первинній реєстрації. Стаття 11 Закону „Про політичні партії в Україні” зобов’язує партії у
письмовій формі інформувати Міністерство юстиції про будь-які зміни у назві, програмі,
статуті, керівних органах партії, їх місцезнаходженні протягом тижня після прийняття
рішень про такі зміни. У цьому випадку політична партія повинна подати до Міністерства
юстиції наступні документи: 1) заяву про реєстрацію змін в установчих документах,
підписану уповноваженим представником політичної партії; 2) протокол з’їзду (зборів)
партії з рішенням про внесення змін до установчих документів; 3) 2 примірники статуту з
відповідними змінами; 4) оригінали свідоцтва про реєстрацію партії і статуту; 5) документи,
які підтверджують зміну юридичної адреси політичної партії (коли юридична адреса була
змінена). У разі внесення змін до назви політичної партії, її юридичної адреси чи цілей,
Міністерство юстиції видає партії нове свідоцтво про її реєстрацію (пункт 12 Постанови
20
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Кабінету Міністрів України № 140 від 26.02.1993). Протягом 30 днів з дня отримання
документів Міністерство юстиції приймає рішення про реєстрацію змін в установчих
документах або про відмову у реєстрації таких змін (Міністерство може відмовити у
реєстрації змін, якщо подані документи не відповідають Конституції чи законам України).
На практиці реєстрація змін в установчих документах є звичайною формальністю і жодна з
парламентських партій не стикалась з проблемами при реєстрації таких змін.
d. Визнання в Регламенті
i) Умови визнання партії (фракції) в парламенті
Для того, щоб бути визнаною в парламенті, фракція повинна відповідати трьом
вимогам:
• вона має бути утворена на основі партії чи виборчого блоку, що подолав
виборчий бар’єр;
• вона повинна включати не менше 15 народних депутатів;
• вона повинна бути зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.
З метою реєстрації фракції 15 народних депутатів України повинні підписати і
надіслати до Апарату Верховної Ради України письмове повідомлення про сформування
депутатської фракції, в якому вони повинні зазначити назву фракції, її персональний склад та
партійну приналежність депутатів – членів депутатської фракції, прізвища голови фракції та
його заступників (із розрахунку не більше одного заступника голови фракції на кожних 15
членів фракції). Повна і скорочена назва фракції повинна відповідати назві партії або
виборчого блоку, яка утворила фракцію. (статті 58 – 60 Регламенту Верховної Ради України).
ii) Переваги, привілеї, обов’язки, які отримує незалежна група (які покладаються
на незалежну групу) депутатів у разі її визнання (наприклад, при розподілі комітетів,
формуванні порядку денного, доступі до парламентських ресурсів)
До прийняття Закону № 2157-VI від 27 квітня 2010 р. у Верховній Раді України не
могли бути зареєстровані фракції позафракційних депутатів. Після прийняття цього Закону
відповідні обмеження було знято – згідно із новою редакцією статті 59 Регламенту
позафракційні народні депутати України мають право об’єднуватись у депутатські групи 22 .
Мінімальний склад депутатської групи Регламентом не встановлено, однак, якщо кількість
депутатів у такій групі є не меншим за 15 осіб, їй надається низка важливих прав, які мають
фракції 23 :
• право на участь у засіданнях Погоджувальної ради і право брати участь в
ухваленні рішень Погоджувальною радою;
• право на внесення пропозицій щодо складу тимчасових спеціальних і
тимчасових слідчих комісій;
• право на виступ представника групи на пленарному засіданні з кожного питання
порядку денного засідання Верховної Ради.
iii) Наявність в Регламенті положень, що можуть мати вплив на політичні партії
В Регламенті Верховної Ради України відсутні норми, які можуть мати вплив на
політичні партії.
22
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iv) Обмеження щодо формування, розпуску, злиття, поділу фракцій протягом
строку повноважень парламенту, обмеження щодо зміни фракцій членами парламенту
Фракція може бути розпущена у випадку, якщо кількість її членів зменшилась менш ніж
до 15 народних депутатів. Через 15 днів з дня зменшення кількості депутатів у фракції до 14 і
менше народних депутатів, Голова Верховної Ради України оголошує на пленарному
засіданні про розпуск фракції. Обмеження щодо можливості злиття фракцій протягом
строку повноважень парламенту не передбачені. Регламент Верховної Ради України не
передбачає поділу фракцій після того, як вони були утворені. Всі фракції формуються
протягом першої сесії парламенту перед обранням Голови Верховної Ради України. Народні
депутати України не можуть змінювати свою фракційну приналежність за власним бажанням
– у цьому випадку їх повноваження припиняються достроково (у зв’язку з тим, що у 2004
році змінами до Конституції України було впроваджено партійний мандат) 24 . Чи не єдина
можливість для депутата змінити свою фракційну приналежність і, одночасно, зберегти
мандат – це бути виключеним зі складу фракції за її рішенням. У випадку виключення зі
складу фракції депутат може залишитись позафракційним (при цьому він може об’єднатись з
іншими позафракційними депутатами у депутатську групу) або вступити до іншої фракції.
v) Можливості/альтернативи, що надаються депутатам, які не є членами офіційно
визнаних фракцій
Народні депутати, яких було виключено зі складу фракцій, загалом мають ті ж самі
права, що й інші депутати, однак на практиці „фракційні” депутати перебувають у більш
привілейованому становищі порівняно з позафракційними колегами. Наприклад, під час
обговорень законопроектів за скороченою процедурою (стаття 31 Регламенту) право участі в
обговоренні надається лише представникам фракцій.
e. Зміни в правилах регулювання
i) Кількість та зміст змін та доповнень до законодавства про політичні партії за
останніх 3-5 років
З 2004 року Закон „Про політичні партії в Україні” змінювався 4 рази.
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Запровадження „партійного мандату” було критично оцінено Венеціанською комісією. Остання у висновку на Закон „Про
внесення змін до Конституції України” відзначила, що закріплення в Конституції України положень, які дозволяють
вищому органу партії або блоку достроково припиняти повноваження депутатів у разі їх невходження до фракції партії або
блоку, за списком якого їх було обрано, дозволяє партіям скасовувати результати виборів, може призводити до послаблення
Верховної Ради України як органу за рахунок того, що депутати втратять можливість діяти відповідно до своїх переконань і
водночас залишатись членами парламенту. „Прив’язка” депутатського мандату до членства у фракції також не узгоджується
з іншими конституційними положеннями, зокрема статтею 79 Конституції, за якою депутат складає присягу на вірність
народу України. Практика застосування положень статті 81 Конституції показала, що впровадження імперативного мандату
не призвело до посилення фракційної дисципліни в парламенті – члени партій на практиці можуть голосувати у
відповідності до своїх власних переконань, зберігаючи при цьому статус народного депутата України. Венеціанська комісія
свого часу особливо наголосила на тому, що імперативний мандат на законодавчому рівні не закріплений у жодній країні
Європи, а „мандат, що адмініструється партією” існує лише в Україні та Сербії. Для додаткової інформації див.: Opinion on
Three Draft Laws Proposing Amendments to the Constitution of Ukraine, adopted by the Venice Commission at its 57th Plenary
Session (Venice, 12 – 13 December 2003) on the basis of comments by Mr. Sergio Bartole (Substitute Member, Italy); Ms Finola
Flanagan (Member, Ireland), Ms Herdis Thorgeirsdottir (Substitute Member, Iceland); Mr Kaarlo Tuori (Member, Finland);
http://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL-AD(2003)019-e.asp; Opinion on the Amendments to the Constitution of Ukraine adopted
on 8.12.2004, adopted by the Venice Commission at its 63rd Plenary Session (Venice, 10-11 June 2005) on the basis of comments by
Mr Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr Sergio Bartole (Substitute Member, Italy), Ms Finola Flanagan (Member, Ireland);
http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)015-e.asp; Report on the Imperative Mandate and Similiar Practices, adopted
by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009) and by the Venice Commission at its 79th
Plenary Session (Venice, 12-13 June 2009) on the basis of comments by Mr Carlos Closa Montero (Member, Spain);
http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)027-e.asp
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Закон „Про внесення змін до Закону України „Про політичні партії в Україні” від 6
липня 2005 року заборонив членство у партіях працівників органів державної податкової
служби. Також цей Закон запровадив прискорену і спрощену процедуру легалізації
первинних осередків партій, які не мали статусу юридичної особи (такі осередки могли
легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення відповідному
територіальному органу Міністерства юстиції про їх утворення; відповідний орган
Міністерства юстиції був зобов’язаний видати довідку про їх легалізацію протягом 3 годин з
моменту отримання повідомлення).
Закон „Про Державний бюджет України на 2007 рік” (схвалений 19.12.2006 р.) зупинив
дію положень Закону „Про політичні партії в Україні”, якими запроваджувалось державне
фінансування політичних партій. У 2007 році всі положення закону „Про політичні партії в
Україні”, які передбачали пряме державне фінансування політичних партій і відшкодування
партійних витрат на виборчі кампанії, були скасовані Законом „Про Державний бюджет
України на 2008 рік”. Конституційний Суд України визнав відповідні положення Закону
„Про Державний бюджет України на 2008 рік” неконституційними, але оскільки рішення
Суду не мають зворотної дії у часі, Закон „Про політичні партії в Україні” залишився
незмінним і на сьогодні не містить положень щодо державного фінансування партій і
відшкодування витрат на виборчі кампанії.
Останніми змінами до Закону „Про політичні партії в Україні” (квітень 2009 р.)
членство в політичних партіях було заборонене для працівників персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби.
2. Партії як організації
a. Членство
i) Регулювання прав і обов’язків членів партій
Закон „Про політичні партії в Україні” і Закон „Про об’єднання громадян” не містять
положень, які визначали б права і обов’язки членів політичних партій. Відповідно до пункту
4 частини першої статті 8 Закону „Про політичні партії в Україні”, права і обов’язки членів
партії повинні визначатись статутом партії.
ii) Вимоги до членів партій (наприклад, вік, громадянство, ідеологічні іспити,
професія, расова/етнічна приналежність, стать)
Право бути членом політичної партії має лише громадянин України, який має право
голосу на виборах (стаття 6 Закону „Про політичні партії в Україні”).
Закон „Про політичні партії в Україні” визначає певні види діяльності, які є
несумісними з членством у політичній партії. Наприклад, членами партій не можуть бути
судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби
безпеки України, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби,
персонал Державної кримінально-виконавчої служби. У той же час, перелік осіб, які не
можуть бути членами політичних партій, не є вичерпним і розширюється іншими законами
України. При цьому відсутній єдиний підхід до визначення такого переліку. Наприклад,
Закон „Про державну службу в Україні” не містить однозначної заборони членства в
політичних партіях державних службовців, що призводить до активного залучення у
політичну діяльність осіб, які виконують суто управлінські функцій. До інших обмежень
щодо членства в політичних партіях варто віднести і заборону одночасної приналежності
однієї й тієї ж особи до членів декількох партій. Разом з тим, проконтролювати дотримання
цієї заборони на практиці досить складно, оскільки партії не обмінюються між собою
інформацією стосовно своїх членів і не надають її Міністерству юстиції України.
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Що ж стосується можливості обмеження членства в партіях за певними критеріями,
наприклад – статевої, релігійної, національної або іншої приналежності, то встановлення
таких обмежень суперечило б частині другій статті 24 Конституції, а також статті 6 та 7
Закону „Про об’єднання громадян”, які забороняють встановлення привілеїв або обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими
ознаками.
Аналізуючи відповідні положення Закону „Про політичні партії в Україні”, експерти
Венеціанської комісії звернули увагу на те, що членами політичних партій за українським
законодавством не можуть бути іноземні громадяни та особи без громадянства. Хоча такі
обмеження допускаються міжнародним правом з метою запобігання іноземному втручанню
у внутрішню політику тієї чи іншої держави, повне виключення іноземців та осіб без
громадянства, які легально проживають на території країни, не відповідає кращій
європейській практиці і є невиправданим у світлі положень Конвенції 1992 р. про участь
іноземців в публічному житті на місцевому рівні. На думку експертів Венеціанської комісії, з
метою приведення національного законодавства про політичні партії у відповідність до
європейських стандартів, іноземцям та особам без громадянства, які легально проживають в
Україні, варто було б дозволити брати участь у політичному житті, щонайменше – шляхом
надання їм права бути членами політичних партій 25 . У багатьох європейських державах
законодавство передбачає можливість висування іноземцями та особами без громадянства,
які легально проживають на території держави, своїх кандидатур на місцевих виборах. 26
У цьому контексті необхідно відзначити, що Україна не є учасницею Конвенції про
участь іноземців в публічному житті на місцевому рівні. Також, як свідчать результати
обговорення цього Звіту в ході фокус-груп, політики та експерти негативно ставляться до
ідеї надання права на членство у політичних партіях іноземцям та особам без громадянства,
особливо з урахуванням того, що національне законодавство не передбачає можливість
утворення місцевих та регіональних партій. На думку експертів, більш активне залучення
іноземців та осіб без громадянства до участі у публічному житті на місцевому рівні має
здійснюватись шляхом внесення змін до законодавства про місцеві вибори, а не про партії,
наприклад – шляхом закріплення права голосу на місцевих виборах за іноземцями або
апатридами, які проживають на відповідній території протягом визначеного строку. Однак
внесення відповідних змін до законів про вибори, на думку експертів, не є першочерговим
пріоритетом реформування законодавства про партії.
iii) Типи (пряме/непряме, індивідуальне/колективне), класи та/або рівні
партійного членства, передбачені законом або внутрішньопартійними правилами
Членство у партії повинно бути індивідуальним і прямим (фіксованим). Колективне
членство допускається тільки у громадських організаціях (частина четверта статті 12 Закону
„Про об’єднання громадян”).
Особа, яка бажає набути членства у політичній партії, має подати відповідну письмову
заяву (стаття 6 Закону „Про політичні партії в Україні”). Статути всіх політичних партій,
які подолали виборчий бар’єр (включаючи партії, що входили до складу блоків, які подолали
25

У той же час, можливість членства іноземців та осіб без громадянства у різних країнах регламентується по різному.
Наприклад, членами політичних партій можуть бути виключно громадяни відповідної держави в Албанії, Болгарії, Канаді,
Хорватії, Чехії, Естонії, Грузії, Греції, Литві, Македонії, Росії та Туреччині. Разом з тим, у ряді країн Європи законодавство
дозволяє членство у політичних партіях іноземців, які проживають на території країни на законних підставах. Серед таких
країн, зокрема, Німеччина, Нідерланди, Словенія, Фінляндія, Іспанія та ін. Більш детально див.: Report on the establishment,
organisation and activities of political partes, prepared by Mr Hans Heinrich Vogel (Substitute member, Sweden) on the basis of
replies to the questionnaire on the establishment, organisation and activities of political parties, adopted by the Venice Commission at
its 57th Plenary Session (12 – 13 December, 2003); http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)004-e.asp
26
Opinion on the Ukrainian Legislation on Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 51st Plenary Session (Venice,
5-6 July 2002) on the basis of comments by Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Hans-Heinrich Vogel (Substitute member,
Finland), Mr. Valeriu Stoica (Romania). – п. 16 - 20; http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)017-e.asp
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виборчий бар’єр), не передбачають класів та рівнів членства, всі члени партій є рівними у
своїх правах (принцип рівності членів партії також закріплений у статті 6 Закону „Про
об’єднання громадян”).
Необхідність обмеження членства в політичних партіях виключно фіксованим
членством є досить сумнівною, особливо з урахуванням того, що Міністерство юстиції не
має повноважень щодо контролю за прийомом і виключенням членів з партії, і суди не
уповноважені вирішувати спори, що стосуються внутрішньопартійної компетенції. Крім
того, звуження членства в політичних партіях виключно до фіксованого не дозволяє партіям
виділити різні класи і рівні членства, наприклад – прихильників партії та членів, що
дозволило б громадянам самостійно визначати рівень свого залучення у партійну діяльність,
а партіям – надавати певні додаткові переваги тим виборцям, які є більш інтегрованими у
внутрішньопартійне життя. Натомість у багатьох європейських країнах партії проводять таке
розмежування. Наприклад, в Соціалістичній партії Бельгії та Реформаторському Русі Бельгії
окремо виділяються рівні „прихильників” і „членів”, в Народній партії Іспанії та Іспанській
соціалістичній партії робітників – рівні „активу” та „прихильників”, в Християнськодемократичному союзі Німеччини – рівень „членів” та „гостей” 27 .
iv) Законодавчі обмеження щодо критеріїв членства, членських внесків, інших
обов’язків членів партій, можливості відмови у прийнятті в члени або у припиненні
членства в партіях
Законодавством передбачено декілька вимог щодо членства у політичних партіях, які
мають братись до уваги політичними партіями: 1) громадянство (членом політичної партії
може бути лише громадянин України); 2) вік (членом партії може бути лише громадянин
України, якому виповнилось 18 років); 3) дієздатність (недієздатні особи не можуть бути
членами політичних партій); 4) професія (членами політичних партій не можуть бути особи,
які обіймають певні посади в органах публічної влади); 5) членство в інших партіях (одна й
та ж сама особа не може бути членом двох політичних партій одночасно); 6) індивідуальне
фіксоване членство (членами політичних партій можуть бути лише фізичні особи; особа, яка
бажає стати членом партії, повинна подати до партії відповідну письмову заяву); 7) заборона
обмежень членства за ознаками статевої, національної або іншої приналежності (частина
друга статті 24 Конституції, стаття 6 Закону „Про політичні партії в Україні”, стаття 7 Закону
„Про об’єднання громадян”). Критерії членства, які встановлюються політичними партіями,
не повинні суперечити вищезазначеним положенням законів. Законодавство не обмежує
права партій щодо регулювання членських внесків, прав і обов’язків членів, відмови у
прийнятті до членів партії, зупинення чи припинення членства тощо; відповідні питання
вирішуються партіями на власний розсуд відповідно до їхніх статутів (стаття 6 Закону „Про
політичні партії в Україні”).
v) Можливість одночасного членства у декількох партіях
Стаття 6 Закону „Про політичні партії в Україні” та статути всіх парламентських партій
забороняють одночасне членство однієї й тієї ж особи у більш ніж одній партії. У той же
час, відповідне обмеження можна легко обійти, адже обмін інформацією про членів партій
між самими партіями відсутній.
vi) Права та обов’язки членів партії (на противагу правам і обов’язкам
„прихильників” партії), наявність мінімального періоду членства в партії, необхідного
для повної реалізації прав члена партії
27

Code of Good Practice in the Field of Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary Session (Venice, 1213 December 2008) and the Explanatory Report, adopted by the Venice Commission at its 78th Plenary Session (Venice, 13-14
March 2009). – п. 113; http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)021-e.asp

23

Статутами представлених у парламенті партій не визначається мінімальний період
членства, необхідний для повної реалізації членами партії своїх прав. Іншими словами,
кожна особа після набуття членства у партії користується всіма правами членів,
передбаченими партійним статутом. У той же час, статути деяких політичних партій
(зокрема, партії „Вперед, Україно!”) запроваджують інститут кандидатів у члени партії:
особа стає членом партії лише після закінчення визначеного строку з дня подання письмової
заяви про прийом до членів партії (у партії „Вперед, Україно!” – 6 місяців; пункт 2.2. Статуту
партії „Вперед, Україно!”).
Перелік прав членів партії визначається партійними статутами і зазвичай включає такі
права:
• право обирати і бути обраним до керівних (статутних) органів партії 28 ;
• право брати участь у засіданнях статутних органів, до яких обрано члена
партії 29 ;
• право вносити пропозиції до керівних органів щодо політики партії,
представляти (чи захищати) власну позицію при розгляді таких пропозицій 30 ,
вносити пропозиції щодо змін у статуті чи програмі партії 31 ;
• право мати доступ до інформації про діяльність партії 32 ;
• право вносити пропозиції щодо кандидатів на виборах, які висуваються партією,
бути висунутим кандидатом на виборах 33 ;
• право критикувати діяльність чи поведінку інших членів партії, діяльність
статутних органів чи посадових осіб партії 34 ;
• право на участь у реалізації програм, проектів партії, у діяльності партії 35 ;
• право надавати партії матеріальну чи фінансову підтримку 36 ;
• право припинити членство у партії 37 .
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Цей перелік, звісно, не є вичерпним – статути деяких партій передбачають додаткові
права, наприклад, право об’єднуватись в первинні осередки (п. 3.6. Статуту ХДС); право „на
захист партією від переслідувань за політичні погляди і переконання” (п. 3.5. Статуту ВО
„Батьківщина”, п.2.3. Статуту КПУ; стаття 6 Статуту Народної партії; п. 4.1. Статуту Партії
регіонів); право на захист прав, честі і гідності партією (п. 4.5.1. Статуту Європейської партії
України; п. 3.10.10. Статуту громадянської партії „Пора”); право “звертатись у разі
порушення своїх прав як члена партії органом партії до Контрольно-ревізійної комісії
відповідної обласної організації, а у разі незгоди з її рішенням, до Контрольно-ревізійної
комісії партії, Головної Ради чи З’їзду партії”, „отримати подяку за свою роботу” (пункт 3.3.
Статуту партії „Реформи і порядок”); “входити до складу депутатської групи, створеної
іншими партіями, якщо не створена депутатська група партії” (стаття 6 Статуту Народної
партії).
Лише деякі з цих прав можуть бути реалізовані лише членами партії, зокрема – право
бути делегатом на з’їзді (зборах) партії, право брати участь в утворенні первинних
осередків партії (оскільки первинні осередки відповідно до статутів політичних партій
можуть утворюватись лише членами партії), право обирати до керівних органів партії
(якщо такі органи формуються зборами, з’їздами членів партії) і, звичайно, право
припинити членство в партії. Решта прав, наприклад, право бути висунутим кандидатом
на виборах, бути обраним до керівних органів партії, право отримувати інформацію про
діяльність партії, право надавати фінансову підтримку партії, право критикувати
діяльність членів партії чи її керівних органів тощо, можуть реалізовуватись не лише
членами партії, але, теоретично (оскільки в законодавстві та статутах не міститься
відповідних обмежень) й іншими особами, навіть якщо вони не є прихильниками партії.
Обов’язки членів партії можуть реалізовуватись лише самими членами партії,
оскільки повноваження партії не поширюються за її межі. Загальний перелік обов’язків
членів партії, типовий для всіх парламентських партій, включає такі зобов’язання:
• здійснювати свою діяльність відповідно до статуту і програми партії,
утримуватись від вчинення дій, які можуть дискредитувати партію;
• сприяти поширенню ідей та ідеології партії, залучати до партії нових членів;
• виконувати рішення керівних органів партії;
• брати участь у засіданнях і роботі органів партії, до яких члена партії було
обрано, брати участь у заходах партії чи її організації (осередку);
• подавати інформацію про зміни в облікових даних, які подавались для набуття
членства у партії;
• підтримувати кандидатів на виборах, висунутих чи підтримуваних партією;
• сплачувати членські внески.
Статути ряду політичних партій (Народної партії, партії „Народний Союз „Наша
Україна”, партії „Реформи і Порядок”) покладають на членів партії обов’язок входження до
складу фракції партії у разі обрання на виборах, обов’язок звітування перед громадськістю
про свою діяльність (стаття 7 Статуту Народної партії) тощо.
vii) Ступінь самостійності партій у визначенні змісту своїх статутів
Закон „Про політичні партії в Україні” (стаття 10) передбачає, що статути політичних
партій затверджуються виключно на установчих з’їздах партій. Зміст статутів партій
визначається безпосередньо партіями (частина третя статті 13 Закону „Про об’єднання
громадян”), однак при цьому статути повинні відповідати вимогам законодавства України
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(частина четверта статті 13 Закону „Про об’єднання громадян”). Зокрема, Закон „Про
політичні партії в Україні” (стаття 8) та Закон „Про об’єднання громадян” (стаття 13)
визначають перелік мінімальних вимог до інформації, яка повинна відображуватись у
статутах партій: назва партії (як повна, так і скорочена); мета і цілі партії; перелік статутних
органів політичної партії, порядок їх формування, повноваження і строк цих повноважень;
порядок вступу до партії, зупинення і припинення членства в ній; права та обов’язки членів
політичної партії, підстави зупинення чи припинення членства в партії; порядок утворення,
загальна структура і повноваження обласних, міських, районних організацій партії та її
первинних осередків; порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми політичної
партії; порядок скликання та проведення партійних з’їздів, конференцій, зборів та інших
представницьких органів політичної партії; джерела фінансування і порядок використання
майна та коштів політичної партії; порядок звітності, контролю, здійснення господарської
діяльності партії; порядок ліквідації (саморозпуску) та реорганізації політичної партії,
використання коштів і майна, що залишаються після ліквідації (саморозпуску) партії. Якщо
поданий на реєстрацію статут не містить цієї інформації, партія не буде зареєстрована
Міністерством юстиції України.
b. Організаційна структура
i) Законодавчі вимоги щодо організаційної структури партій
Засади організаційної структури партій окреслюються Цивільним кодексом України,
згідно із статтею 97 якого управління непідприємницьким товариством (партія є різновидом
непідприємницького товариства) здійснюють загальні збори його учасників (членів) та
виконавчий орган, який утворюється загальними зборами учасників (членів). Якщо
відповідні положення розглядати в контексті політичних партій, то це означає, що управління
партіями здійснюється їхніми з’їздами (зборами) та виконавчими органами, утвореними
з’їздами (зборами). Закон „Про політичні партії в Україні” відносить до організаційної
структури партій також її місцеві організації (обласні, міські, районні організації), первинні
осередки (стаття 8 Закону), контрольно-ревізійні органи (стаття 10 Закону). Партійний з’їзд
(збори), виконавчий орган, контрольно-ревізійні органи, первинні осередки, місцеві і
регіональні організації є обов’язковими елементами організаційної структури будь-якої
партії; водночас статути політичних партій можуть передбачати існування в
організаційній структурі партій й інших структурних підрозділів чи органів (статті 8, 9
Закону „Про політичні партії в Україні”).
ii) Організаційна структура партій, основні органи партій та порядок їх утворення
Організаційна структура партій включає центральний та місцевий рівні. Центральний
рівень представлений всеукраїнським з’їздом, первинним виконавчим органом, який діє у
період між з’їздами партії (політичною радою), вторинним виконавчим органом, який діє у
період між засіданнями політичної ради (президією політичної ради), секретаріатом (який
надає технічну, аналітичну, інформаційну та іншу підтримку виконавчому органу
(політичній раді, президії політичної ради) та місцевим організаціям партії), центральним
контрольно-ревізійним органом партії. Політична рада і президія політичної ради
очолюються керівником партії. Місцевий рівень організаційної структури всіх політичних
партій представлений первинними осередками (у селах, селищах, районах міст), місцевими
партійними організаціями міст і районів, регіональними партійними організаціями в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (які мають регіональний
статус).
Найвищим органом управління будь-якої партії є її загальнонаціональний з’їзд (збори).
Делегати на з’їзд обираються конференціями (загальними зборами) відповідних
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регіональних партійних організацій у відповідності до квот представництва, визначених
політичною радою партії. За загальним правилом квоти представництва визначаються
політичними радами на власний розсуд і лише в деяких партіях статути безпосередньо
фіксують принципи визначення таких квот. Наприклад, Статут Партії регіонів передбачає,
що квота представництва „регіональних” делегатів на з’їзді партії залежить від кількості
членів партії у відповідному регіоні. Відповідно до Статуту партії „Народний Союз „Наша
Україна” всі регіональні організації партії повинні бути рівнопредставленими на з’їзді партії
(п. 7.2.5. Статуту).
Статутами всіх парламентських партій передбачено, що загальнонаціональні партійні
з’їзди мають скликатись політичною радою партії щонайменше один раз на два роки (один
раз на п’ять років – тільки у партії „Вперед, Україно!” та Партії захисників Вітчизни).
Політична рада партії є головним органом управління партією у період між
партійними з’їздами. Цей орган у різних партіях називається по різному: Головна Рада – в
Партії „Реформи і Порядок”, Центральний Провід – у Народному Русі України та в
Українській народній партії, Центральний Комітет – в Компартії України, Центральна Рада –
в Партії захисників Вітчизни та Громадянській партії „ПОРА”. В усіх парламентських
партіях члени політичної ради обираються загальнонаціональними з’їздами.
Статути більшості партій визначають перелік осіб, які є членами політичної ради за
посадою. Наприклад, відповідно до статуту Партії регіонів (п.6.3.) членами Політичної Ради
партії за посадою є голова партії, його заступники, голова партійної фракції у парламенті і
його заступники, керівники регіональних організацій партії, голова Центральної контрольної
комісії партії. В партії „Реформи і Порядок” членами Головної Ради за посадою є голова
партії, його заступники, голова Виконавчого Комітету партії, керівники регіональних
організацій та народні депутати - члени партії (п. 5.7. Статуту партії „Реформи і Порядок”).
До Політичної Ради „Народного Союзу „Наша Україна” за посадою входять: голови
регіональних організацій, народні депутати, члени Уряду, Голова Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, голови обласних рад, мери обласних центрів, міст Києва і
Севастополя, голови обласних державних адміністрацій (п. 7.3.3. Статуту „Народного Союзу
„Наша Україна”). В партії „Вперед, Україно!” членом Політичної Ради за посадою є лише
керівник партії; решта членів ради, включаючи представників регіональних організацій,
мають обиратись загальнонаціональним партійним з’їздом (п. 4.10 Статуту партії „Вперед,
Україно!”). У Народному Русі України Центральний Провід партії включає голову партії,
його заступників, членів Політичної Ради, голів обласних (крайових) організацій (п. 79
Статуту). До Центрального проводу УНП за посадою входять голова, заступники голови
партії, керівники регіональних організацій (п. 3.6.7. Статуту УНП); аналогічний перелік
членів Політичної Ради за посадою передбачений і Статутом Трудової партії України (п.
8.3.1. Статуту ТПУ). Голова, заступники голови партії, члени Політвиконкому, керівник
Апарату і голови регіональних партійних організацій за посадою є членами Політичної Ради
Народної партії (Стаття 33 Статуту Народної партії). В Громадянській партії „ПОРА” до
складу Центральної Ради партії входять голови політичних рад регіональних партійних
організацій, в Партії захисників Вітчизни – голова, почесний голова партії, голова
Секретаріату партії, голова ради Кримської республіканської організації партії (п. 6.6.
Статуту Партії захисників Вітчизни).
У період між засіданнями політичної ради (у більшості партій статути передбачають,
що засідання політичних рад проводяться щонайменше один раз на 2-6 місяців) управління
партією здійснюється президією політичної ради. Цей орган у різних політичних партіях
може називатись по-різному: Секретаріат – в Партії „Реформи і Порядок”, в Партії
захисників Вітчизни; Політична Рада – в Народному Русі України і „ПОРІ”, Рада – в УНП,
Політвиконком – в партії „Вперед, Україно!”, Трудовій партії України, Народній партії,
Президія Центрального Комітету – в КПУ. В деяких партіях (Партія регіонів, „Народний
Союз „Наша Україна”, УНП, „Вперед, Україно!”, КПУ) цей орган формується політичною
радою; в інших партіях – загальнонаціональним з’їздом (Народна партія, Трудова партія
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України, Народний Рух України). У більшості випадків статути політичних партій
визначають членів президій, які входять до складу цього органу за посадою. Таким членами
є: голова, заступники голови партії, голова партійної фракції у парламенті, голова
Центральної контрольної комісії – в Партії регіонів (п. 6.5. Статуту Партії регіонів); голова,
заступники голови партії, голова виконкому партії – в партії „Реформи і Порядок” (п. 5.13.
Статуту) і в „Народному Союзі „Наша Україна” (п. 7.4.2. Статуту); голова і заступники
голови партії – в Народному Русі України, УНП, Трудовій партії України. В Народній партії
членами Політвиконкому за посадою є голова, заступники голови партії, керівник Апарату
партії.
Майже в усіх парламентських партіях голови відповідних партій обираються на
визначений строк загальнонаціональними з’їздами. Єдиним винятком з цього правила є
„ПОРА”, голова якої обирається Політичною радою (в „ПОРІ” політична рада є аналогом
президії політради в інших партіях). Заступники голови партій можуть обиратись
загальнонаціональним з’їздом (Народний Рух України, партія „Реформи і Порядок”, Трудова
партія України, Європейська партія України) чи політичною радою партії (Народний Союз
„Наша Україна”, „Вперед, Україно!”, Партія захисників Вітчизни, „ПОРА”). Тим не менше, в
обох випадках статути партій передбачають, що заступники голови обираються тільки за
пропозицією голови партії.
Апарат партії (Виконавчий комітет – в партії „Реформи і Порядок”, „ПОРІ”,
Центральний виконавчий комітет – в „Народному Союзі „Наша Україна”, Апарат
Центрального Проводу – в Народному Русі України, Апарат – в Трудовій партії України та
Народній партії, Апарат Центрального Комітету – в КПУ) надає інформаційну, аналітичну,
юридичну, технічну та іншу підтримку партії та її керівним органам, партійним
регіональним і місцевим організаціям. За загальним правилом, керівник апарату
призначається політичною радою партії (зокрема, в партії „Реформи і Порядок”, Народному
Союзі „Наша Україна”, „Вперед, Україно!”, Народному Русі України, Українській народній
партії). В Трудовій партії України керівник апарату партії призначається головою партії, в
Народній партії – політвиконкомом, в „ПОРІ” – політичною радою партії (в „ПОРІ”
політична рада є аналогом президії політичної ради в інших партіях).
Контроль за виконанням положень статуту та програми партії, внутрішньою
дисципліною в партії, фінансовою діяльністю партії, діяльністю контрольно-ревізійних
органів місцевих партійних організацій здійснює центральна контрольна (контрольноревізійна) комісія партії. В усіх парламентських партіях члени цієї комісії обираються
загальнонаціональним партійним з’їздом.
iii) Здійснення повноважень щодо використання назви партії, висування
кандидатур, фінансів, партійної програми, членства, змін до партійних правил
Використання назви партії
В усіх партіях право використовувати назву партії належить голові партії, який може
здійснювати це право без попереднього уповноваження. У багатьох партіях право на
використання партійної назви належить також центральному представницькому та/або
виконавчому органам партії. Наприклад, у Партії регіонів – Президії Політичної Ради,
Українській соціал-демократичній партії – Політичній Раді, в Народному Русі України –
загальнонаціональному з’їзду, Центральному Проводу та Політраді; в Українській народній
партії – Політичній Раді; в Християнсько-демократичному Союзі – Політичній Раді, в
Європейській партії України – з’їзду партії і Раді партії, в ГП „ПОРА” – Політичній Раді, в
Партії захисників Вітчизни – Центральній Раді, в Народній партії – Політичній Раді та
Політвиконкому; в Трудовій партії України – з’їзду партії та Політвиконкому.
Статути більшості політичних партій не визначають процедури використання назви
партії головами первинних осередків, місцевих та регіональних партійних організацій (ВГО
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„Батьківщина”, „Реформи і Порядок”, Народний Союз „Наша Україна”, „Вперед, Україно!”,
Народний Рух України, УНП, „ПОРА”, Партія захисників Вітчизни, КПУ). За загальним
правилом голови первинних осередків, місцевих та регіональних організацій можуть діяти
виключно від імені відповідних організацій (тобто, не від імені партії). В Трудовій партії
України голови місцевих організацій можуть виступати виключно від імені відповідних
місцевих організацій. В Європейській партії України виконавчі органи місцевих і
регіональних організацій можуть використовувати назву партії у своїх політичних заявах без
попереднього погодження з центральними керівними органами партії. В ХДС і Трудовій
партії України голови місцевих та регіональних організацій можуть робити політичні заяви
від імені партії лише за умови попередньої згоди голови партії чи її виконавчого органу.
Найменш демократичним у цьому відношенні є статут Української соціал-демократичної
партії, який передбачає, що політичні заяви навіть від імені місцевих та регіональних
організацій партії повинні погоджуватись з головою партії.
Висування кандидатур
Зазвичай кожний член політичної партії може висунути себе чи іншого члена(ів) партії
для обрання або призначення до керівного органу партії, її первинної, місцевої чи
регіональної організації. Статути більшості партій не регламентують порядок висування на
посади в первинних, місцевих, регіональних партійних організаціях.
Потрібно відзначити, що у більшості парламентських партій керівник партії має
виключне право висування кандидатів на певні посади у виконавчому органі партії та, у
деяких випадках, у центральному контрольно-ревізійному органі. Єдиним винятком з цього
правила є Трудова партія України, статут якої взагалі не регулює порядок висування
кандидатів на партійні посади і визначає лише органи, уповноважені призначати та звільняти
посадових осіб партії. В усіх партіях право висувати кандидатури на посади заступників
голови партії має лише голова партії. В деяких партіях кандидатури членів та голови
центральної контрольно-ревізійної комісії також можуть висуватись лише головою партії
(члени – в Партії регіонів, голова контрольно-ревізійної комісії – в Партії захисників
Вітчизни і Народній партії). Голова партії часто має виключне право висувати кандидатури
членів виконавчих органів партії (у ВГО „Батьківщина”, Українській соціал-демократичній
партії, Народному Русі України, Українській Народній Партії, в Партії захисників Вітчизни членів політичної ради, членів президії політради (ради); в ПРП, партії „Вперед, Україно!”,
Європейській партії України - членів виконкому партії тощо).
Право висувати кандидатів на президентських і парламентських виборах належить
загальнонаціональному з’їзду партії, право висувати кандидатів на місцевих виборах –
відповідним представницьким органам (з’їздам, зборам, конференціям) регіональних і
місцевих організацій партії.
Фінанси
Право розпоряджання фінансами і майном партії належить виконавчому органу партії.
Останній також має право визначати процедуру використання партійного майна і коштів
регіональними та місцевими партійними організаціями. Виконавчі органи регіональних і
місцевих організацій зі статусом юридичної особи за власним розсудом можуть
розпоряджатись фінансами і майном, набутими ними самостійно. Розпоряджання майном і
фінансами, отриманими від партій, може здійснюватись лише за умови попереднього
погодження з виконавчим органом партії. Контроль за використанням (розпоряджанням)
майна і коштів партії здійснюється контрольно-ревізійними комісіями регіональних
партійних організацій і контрольно-ревізійною комісією партії.
Партійна програма
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Оскільки партійні програми схвалюються загальнонаціональними з’їздами відповідних
партій, вони можуть змінюватись лише за рішеннями відповідних загальнонаціональних
з’їздів.
Членство
За загальноприйнятою у більшості парламентських партій практикою рішення про
прийом у члени партії можуть прийматись конференцією місцевої партійної організації,
керівним органом партійної організації вищого рівня (регіональної або місцевої) чи керівним
органом партії (політичною радою, виконавчим комітетом тощо). У більшості випадків
(наприклад, у Народному Русі України, УНП, Європейській партії, „ПОРІ”, Комуністичній
партії) рішення первинного осередку про прийом до членства в партії вступає в силу лише
після його затвердження керівним органом організації вищого (місцевого, регіонального)
рівня. В Народній партії прийом до членів партії є виключною прерогативою місцевої
партійної організації, в партії „Реформи і Порядок” – керівного органу регіональної
організації або Секретаріату партії. Право припиняти членство в партії має будь-який орган,
уповноважений здійснювати прийом до членів партії, чи виконавчий орган партійної
організації вищого рівня (в усіх партіях, представлених у парламенті).
Зміни до партійних правил
Існує декілька типів партійних правил. Завдання, принципи та процедури діяльності
партії визначаються її статутом. Виключне право схвалювати, змінювати і доповнювати
статут партії має її загальнонаціональний з’їзд. Інші правила, наприклад – ті, які
регламентують поточну партійну діяльність, у більшості партій можуть затверджуватись
виконавчим органом партії (тобто, політичною радою, виконавчим комітетом тощо).
iv) Організація партії на регіональному і місцевому рівнях
Територіальна структура будь-якої партії включає базовий рівень (представлений
первинними осередками), місцевий рівень (представлений місцевими партійними
організаціями, які об’єднують декілька первинних осередків), регіональний рівень
(представлений регіональними партійними організаціями в областях, містах Києві та
Севастополі, в Автономній Республіці Крим).
Первинний осередок партії може бути утворений рішенням установчих зборів
(конференції, зборів тощо) первинного осередку. Створення первинного осередку потребує
згоди чи визнання партійною організацією місцевого рівня. Статути деяких політичних
партій вимагають визнання первинних осередків навіть регіональними партійними
організаціями (ПРП, Народний Союз „Наша Україна”). Первинні осередки можуть
об’єднувати щонайменше трьох членів партії (в Народному Союзі „Наша Україна” та
Європейській партії України – 5 членів). Як правило, первинні осередки не можуть набувати
статусу юридичних осіб. Організаційна структура первинного осередку включає збори його
членів (конференцію), одноособовий чи колегіальний виконавчий орган, який очолює голова
первинного осередку (який обирається зборами осередку на строк, визначений партійним
статутом). В деяких партіях (зокрема, в ХДС, Партії захисників Вітчизни) виконавчий орган
осередку може бути лише колегіальним. В інших партіях він може бути колегіальним лише
за умови, якщо кількість членів первинного осередку перевищує певну межу (наприклад, 50
членів – в Партії регіонів та Трудовій партії України, 15 членів – в Українській соціалдемократичній партії та в КПУ). Поряд з цими органами статути деяких політичних партій
(Трудової партії України, Народної партії, КПУ, „ПОРИ”) передбачають формування у
первинних осередках контрольно-ревізійних комісій, уповноважених розглядати скарги і
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пропозиції членів осередку, а також здійснювати контроль за використанням коштів
первинним осередком. Згідно із статутами більшості політичних партій первинний осередок
може бути ліквідований рішенням зборів первинного осередку, рішенням виконавчого
органу партійної організації вищого рівня (місцевого або регіонального). Таке рішення, за
загальним правилом, приймається на власний розсуд відповідної організації.
Місцева партійна організація об’єднує декілька первинних організацій і може
набувати статус юридичної особи за рішенням виконавчого органу регіональної партійної
організації. Керівними органами місцевої партійної організації є її конференція та
виконавчий орган, очолюваний керівником місцевої партійної організації (керівник
обирається конференцією на певний строк). Виконавчий орган здійснює управління
організацією у період між конференціями. Статути більшості партій вводять до
організаційної структури місцевих організацій додатковий („вторинний”) виконавчий орган,
який здійснює управління діяльністю організації у період між засіданнями „первинного”
виконавчого органу. „Первинний” і „вторинний” виконавчі органи очолює голова місцевої
партійної організації. Згідно із статутами деяких політичних партій (Трудової партії України,
Народної партії, КПУ, „ПОРИ”) в місцевих організаціях партій утворюються контрольноревізійні комісії, які наділяються правом розглядати скарги і пропозиції членів партії,
контролювати використання коштів місцевої партійної організації. В інших партіях ці
повноваження здійснюють контрольно-ревізійні комісії регіональних партійних організацій.
Місцева організація, як правило, може бути ліквідована рішенням виконавчого органу
регіональної партійної організації або рішенням політичної ради партії.
Регіональні партійні організації об’єднують всі місцеві організації у певному регіоні –
області, місті Києві або Севастополі, в Автономній Республіці Крим. Рішення про їх
утворення повинно погоджуватись виконавчим органом (політичною радою або президією)
політичної партії. Регіональні організації після їх реєстрації відповідними регіональними
управліннями юстиції набувають статусу юридичної особи. Керівними органами
регіональної партійної організації є конференція, первинний виконавчий орган (рада), яка
забезпечує функціонування організації у період між конференціями, вторинний виконавчий
орган (виконавчий комітет, члени якого обираються радою), що здійснює поточне
управління організацією. Обидва виконавчих органи очолюються головою організації, який
обирається конференцією на визначений строк. В усіх партіях регіональні конференції мають
право утворювати контрольно-ревізійні комісії регіональних організацій та обирати їхніх
членів. Контрольно-ревізійна комісія регіональної організації контролює відповідність
рішень органів регіональних та місцевих організацій статуту партії, виконання партійної
програми, використання коштів партії, дотримання правил внутрішньопартійної дисципліни
та етики, вирішує конфлікти в партійних організаціях. Регіональна організація партії може
бути ліквідована за рішенням політичної ради партії.
v) Забезпечення прозорості діяльності партій (оприлюднення документів, імен
посадових осіб партії, членів тощо)
Частина перша статті 6 Закону „Про об’єднання громадян” передбачає, що принцип
гласності є одним з базових принципів діяльності політичних партій. Ця ж сама стаття
Закону зобов’язує партії періодично оприлюднювати їхні основні документи, склад
керівництва, дані про джерела надходжень і витрат. Крім того, відповідно до статті 22
Закону „Про об’єднання громадян” та статті 17 Закону „Про політичні партії в Україні”,
партії повинні щорічно оприлюднювати свої бюджети, фінансові звіти про доходи і видатки,
звіти про майно (такі звіти щорічно оприлюднюються у загальнодержавних ЗМІ). Українське
законодавство не містить будь-яких інших вимог, спрямованих на забезпечення прозорості
діяльності партій.
Належна реалізація вищезазначених законодавчих положень стикається з низкою
перешкод: 1) законодавство не визначає, які саме партійні документи вважаються
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„основними”; 2) закони не дають чіткої відповіді на питання про те, кого конкретно слід
вважати керівництвом партії – тільки голову, заступників голови партії і бухгалтера, чи
також членів виконавчих органів, контрольно-ревізійної комісії партії тощо; 3) законодавчі
акти не містять чітких вимог щодо обсягу інформації, яка повинна подаватись у фінансових
звітах, звітах про майно, даних про джерела фінансування та витрати партій; 4) законодавчі
акти не встановлюють кінцевих строків опублікування партійних звітів, „основних”
документів, даних про склад керівництва тощо; 5) законодавством не передбачені будь-які
санкції за порушення партіями обов’язків в частині оприлюднення інформації та звітів.
vi) Посадові особи, органи, які повинні бути включені партією до власної
організаційної структури згідно із законом
Згідно із законодавством партія повинна включати до своєї організаційної структури
такі органи: представницький орган (партійна конференція, з’їзд, збори тощо), виконавчі і
контрольно-ревізійні органи (стаття 97 Цивільного кодексу України, стаття 8, 10 Закону
„Про політичні партії в Україні”).
c. Внутрішньопартійна демократія
i) Норми законодавства щодо забезпечення внутрішньопартійної демократії,
законодавче визначення „внутрішньопартійної демократії”
Законодавством поняття „внутрішньої демократії” не визначається. Закон „Про
об’єднання громадян” лише закріплює певні принципи діяльності політичних партій,
спрямовані на посилення внутрішньопартійної демократії. Наприклад, відповідно до статті 6
цього Закону партії повинні здійснювати свою діяльність на основі рівності всіх членів,
законності і гласності; всі головні питання діяльності партій мають вирішуватись на
загальних зборах членів партії чи їх представників. Стаття 7 Закону „Про об’єднання
громадян” забороняє відмовляти у прийомі до членів партії або виключати з партії за
критерієм національної приналежності або статі. Деякі принципи внутрішньопартійної
демократії також закріплено у статтях 98 і 99 Цивільного кодексу України: 1)
представницький орган партії може вирішувати всі питання діяльності політичної партії,
включаючи ті, які представницьким органом віднесено до компетенції виконавчого органу;
2) рішення представницького органу можуть схвалюватись простою більшістю присутніх,
якщо інше не передбачено законом або статутом політичної партії; 3) рішення щодо
внесення змін до статуту партії, щодо відчуження майна на суму, що становить 50% і більше
вартості майна партії, про ліквідацію партії, мають бути схвалені не менш як 3/4 голосів
(якщо інше не передбачено законом); 4) рішення представницького органу може бути
оскаржене в суді; 5) компетенція і склад виконавчого органу політичної партії мають
визначатись представницьким органом, останній також уповноважений обирати членів
виконавчого органу.
ii) Виконання внутрішньопартійних правил та суб’єкт(и) забезпечення їх
виконання
Згідно із статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства компетенція
адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи щодо відносин, які
відповідно до статуту партії відносяться до внутрішньої діяльності партії або її виключної
компетенції. Партійні правила можуть бути об’єктом оскарження у суді лише в одному
випадку – якщо вони порушують положення Конституції або законів, включаючи
положення, що визначають права осіб.
Таким чином, виконання партійних правил забезпечується самими партіями. У кожній
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партії контроль за дотриманням партійних правил здійснюється контрольно-ревізійними
комісіями обласних організацій і контрольно-ревізійною комісією партії. При цьому такі
комісії не мають права скасовувати рішення, які суперечать рішенням статутних органів
партії, партійному статуту чи програмі – вони можуть лише інформувати виконавчі органи
партії про порушення внутрішньопартійних правил. Також статути всіх парламентських
партій передбачають, що виконавчий орган партійної організації вищого рівня має право
скасовувати рішення статутних органів організації нижчого рівня (тобто, рада місцевої
організації може скасувати рішення первинних осередків, виконавчий орган регіональної
організації має право скасовувати рішення органів місцевих організацій, первинних
осередків тощо). В Українській соціал-демократичній партії право скасовувати рішення
статутних органів регіональних і місцевих організацій закріплене виключно за Радою
Політичної Ради партії.
Представницькі органи на базовому (первинному), місцевому та регіональному рівнях
мають право скасовувати рішення виконавчих органів партійних організацій відповідного
рівня (включаючи рішення голови організації). У період між зборами (конференціями)
„первинні” виконавчі органи місцевих та регіональних організацій можуть скасовувати
рішення „вторинних” виконавчих органів (виконавчих комітетів, рад, президій тощо).
iii) Необхідність впровадження внутрішньопартійних механізмів контролю за
поведінкою членів партій та/чи вирішення внутрішньопартійних спорів (згідно із
законом)
Закон не вимагає від партій впроваджувати внутрішні контрольні механізми для
контролю за поведінкою і вирішення внутрішніх спорів. Незважаючи на це, статути всіх
„парламентських” політичних партій передбачають впровадження таких механізмів.
iv) Внутрішньопартійні норми стосовно забезпечення внутрішньої демократії
(прямої або представницької) при виборах партійних лідерів, кандидатів, програм
Статути „парламентських” партій не регламентують процедуру обрання партійних
лідерів. У той же час, у більшості цих партій статути закріплюють за кожним членом партії
право висунути себе або іншого члена(ів) партії на будь-які посади в статутних органах на
місцевому, регіональному і центральному рівнях партійної організації. Всі первинні, місцеві
та регіональні організації також можуть вносити до організацій вищого рівня пропозиції
щодо обрання керівника партії, кандидатів на виборах, змін до статуту і програми партії. Але
при цьому статути не передбачають ефективних механізмів впровадження вищеназваних
положень, оскільки всі рішення з цих питань мають прийматись представницьким органом
партії, її місцевої чи регіональної організації.
Право призначати керівника партії, висувати кандидатів на національних виборах,
вносити зміни до програми партії належить загальнонаціональному з’їзду партії (єдиним
винятком з цього правила є Громадянська партія „ПОРА”, де голова партії обирається
колегіальним виконавчим органом, який, у свою чергу, формується загальнонаціональним
з’їздом партії). Національний з’їзд є представницьким органом: політична рада партії
визначає квоту регіонального представництва на з’їзді і регіональні конференції обирають
делегатів з’їзду. Право вносити кандидатури щодо делегатів належить членам регіональних і
місцевих організацій, однак статути не регулюють процедуру висування цих делегатів.
Аналогічну природу мають регіональні та місцеві конференції партій – виконавчий орган
організації вищого рівня визначає квоту для делегатів від організацій нижчого рівня, і
останні на своїх конференціях обирають делегатів на конференцію вищого рівня. Пряма
демократія існує лише на рівні первинних осередків – члени первинного осередку можуть
безпосередньо обирати голову осередку, приймати рішення, пов’язані з діяльністю осередку.
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v) Процедура ухвалення та зміни партійних правил
Статут партії може бути ухвалений, доповнений чи змінений лише
загальнонаціональним з’їздом партії. В усіх партіях зміни до статуту (як і до програми
партії) потребують схвалення кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів партії,
присутніх на з’їзді. Правила, які регламентують поточну партійну діяльність, у більшості
партій можуть затверджуватись, змінюватись і доповнюватись виконавчим органом партії
(політичною радою, виконавчим комітетом тощо) абсолютною більшістю голосів членів
такого органу.
vi) Ступінь обмеження участі у партії формальним членством (на противагу більш
широкому залученню до участі „випадкових” членів, прихильників)
Право участі у представницьких органах партії чи її регіональних, місцевих, первинних
організаціях належить лише членам партії.
vii) Гендерні та інші квоти, закріплені у внутрішньопартійних правилах/законі з
метою заміщення партійних посад
У партійних правилах і законодавстві відсутні положення щодо гендерних або інших
подібних квот для заміщення партійних посад, формування складу внутрішніх органів партій
тощо.
viii) Наявність у законодавстві положень, за якими партії повинні бути
„демократичними”, визначення поняття „демократичності”, його тлумачення судами
та розуміння „демократичності” на практиці
Законодавство не містить положень, відповідно до яких партії мали б бути
„демократичними”, воно закріплює лише загальні вимоги, спрямовані на забезпечення
внутрішньопартійної демократії (наприклад, партії повинні діяти на основі принципу
рівності членів, законності і прозорості; всі ключові питання діяльності партій повинні
вирішуватись з’їздом (зборами, конференціями тощо) всіх членів політичної партії).
Оскільки юрисдикція судів не поширюється на внутрішньопартійні відносини, поняття
„демократичності” ніколи не тлумачилось судами. На практиці внутрішньопартійна
демократія розуміється як можливість впливу на партійну політику, висування кандидатів на
виборах, процес прийняття рішень на місцевому і центральному рівнях партійної організації
не лише з боку партійних лідерів, але і „пересічних” членів партії, свобода
внутрішньопартійної дискусії, критики партійної політики і рішень керівних органів партії
тощо.
d. Обмеження партійної діяльності, включаючи неполітичну або господарську
діяльність
i) Обмеження стосовно утворення і діяльності певних типів об’єднань (наприклад,
заснованих на певній ідеології, недемократичній діяльності, пов’язаних з певними
особами)
В Україні не існує обмежень щодо утворення партій, пов’язаних з певними особами.
Закон забороняє створення і діяльність політичних партій та інших об’єднань громадян,
програмні цілі чи діяльність яких спрямована на ліквідацію української незалежності, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної
цілісності України, підрив національної безпеки, незаконне захоплення влади, пропаганду
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війни і насильства, розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної нетерпимості,
посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, утворення воєнізованих
формувань (стаття 5 Закону „Про політичні партії в Україні”). Стаття 4 Закону „Про
об’єднання громадян” забороняє створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи
структурні підрозділи яких перебувають за межами України, а також створення і діяльність
структурних утворень партій в органах виконавчої влади, судах, Збройних Силах, Державній
прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації України, на державних підприємствах, в
установах і організаціях, державних закладах освіти.
ii) Обмеження для партій, які утворюють військові та напіввійськові формування
Створення та діяльність партій, які утворюють воєнізовані чи збройні формування,
забороняється. Кримінальний кодекс України (стаття 260) встановлює кримінальну
відповідальність за створення незаконних воєнізованих чи збройних формувань. Як свідчать
дані Єдиного державного реєстру судових рішень, на практиці положення статті 260 КК
України не застосовувались (принаймні, з моменту початку функціонування Реєстру).
3. Партії у виборах
a. Доступ до участі у виборах та його форми
і) Процедура, що має бути дотримана визнаною/зареєстрованою партією з метою
забезпечення її участі у виборах
Для того, щоб взяти участь у парламентських виборах 38 , партія повинна відповідати
наступним вимогам: 1) вона має бути зареєстрована за 365 днів до дня виборів 39 ; 2) не
пізніше ніж за 90 днів до дня виборів вона повинна провести з’їзд з метою висування
кандидатів на виборах; участь у такому з’їзді має взяти не менше 200 делегатів; 3) партія
повинна висунути не менше 18 і не більше 450 кандидатів у єдиному загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі; 4) партія повинна повідомити Центральну виборчу
комісію про день і місце проведення з’їзду за 5 днів до його проведення; 5) партія повинна
висунути список кандидатів із зазначенням черговості кандидатів у списку; 6) за 85 днів до
дня виборів (75 днів – у разі відмови ЦВК зареєструвати висунутих партією кандидатів)
партія повинна подати до ЦВК всі документи, необхідні для реєстрації кандидатів від партії:
a) заяву про реєстрацію кандидатів; б) копію свідоцтва про реєстрацію партії та партійного
статуту, безкоштовно засвідчені Міністерством юстиції; в) витяг з протоколу з’їзду щодо
висування кандидатів; г) список кандидатів, висунутих партією; д) письмові заяви кожного
кандидата, включеного до списку партії, про згоду балотуватись у депутати від партії,
зобов’язання у разі обрання припинити діяльність, що є несумісною з депутатським
мандатом, про згоду на оприлюднення біографічних відомостей та зобов’язання протягом
місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати підприємства та
корпоративні права в управління іншій особі; е) автобіографії кожного з кандидатів; є)
передвиборну програму партії, викладену державною мовою; ж) декларації про майно і
доходи кожного висунутого партією кандидата; з) документ, що засвідчує внесення грошової
застави у розмірі 2000 мінімальних заробітних плат (станом на 1.01.10 - EUR 151 790); и)
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Частина друга статті 10, статті 55 – 63 Закону „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 р. №
1665-IV; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15&p=1270074647320297
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Переважна більшість політиків та експертів схиляється до того, щоб новоутворені партії і надалі не могли
висувати кандидатів на виборах. Це обумовлено тим, що на практиці траплялись випадки, коли парламентські
партії використовували новоутворені партії для формування бажаного складу виборчих комісій, здійснення
передвиборної агітації проти конкурентів і т.д.
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фотографії кожного кандидата у кількості та за розмірами, визначеними ЦВК.
Окрім партій право висувати кандидатів на парламентських виборах мають виборчі
блоки. Всі партії, які бажають утворити виборчий блок, мають бути зареєстровані за 365 днів
до дня виборів 40 ; в іншому випадку виборчий блок не матиме права висувати кандидатів на
парламентських виборах. З метою утворення виборчого блоку кожна партія повинна
провести з’їзд, який повинен прийняти рішення про утворення виборчого блоку. Такі з’їзди
мають бути проведені не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів. Керівники партій або
уповноважені партіями особи повинні підписати угоду про утворення виборчого блоку.
Повна назва виборчого блоку повинна включати назви всіх партій, які входять до складу
блоку і не повинна містити назв партій, які не є учасниками виборчого блоку або імена
відомих осіб, якщо такі особи не є кандидатами, що висуваються виборчим блоком, або якщо
їх імена не використовуються в офіційній назві партії, яка входить до складу виборчого
блоку. ЦВК має бути повідомлена про утворення виборчого блоку не пізніше ніж за 5 днів до
дня проведення міжпартійного з’їзду з метою висування кандидатів від виборчого блоку 41 .
Порядок висування кандидатів виборчим блоком, а також реєстрація висунутих блоком
кандидатів, здійснюються у тому ж порядку, що і висування та реєстрація кандидатів від
партій. Разом з тим, виборчі блоки повинні подати до ЦВК додаткові документи, зокрема –
рішення з’їздів партій про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з’їздів партій
щодо утворення виборчого блоку, угоду про утворення виборчого блоку 42 . Всі подані
документи повинні бути підписані керівниками всіх партій, що входять до складу виборчого
блоку та засвідчені печатками цих партій. Партія, що увійшла до складу виборчого блоку, не
має права висувати (незалежно від блоку) кандидатів на виборах і може входити до складу
лише одного виборчого блоку. Партія, яка входить до складу виборчого блоку, не пізніше ніж
за 35 днів до дня виборів може прийняти рішення про вихід зі складу блоку. У випадку, якщо
таке рішення було прийнято за 90 днів до дня виборів, відповідна партія має право висунути
власних кандидатів на виборах; в іншому випадку вона втрачає статус суб’єкта виборчого
процесу і право висунути кандидатів на парламентських виборах. Відповідно до статті 63
Закону „Про вибори народних депутатів України”, всі партії, що входять до складу
виборчого блоку, не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів можуть прийняти рішення про
розпуск виборчого блоку. У цьому випадку всі ці партії, як і виборчий блок, втрачають право
висунути власних кандидатів на парламентських виборах і більше не вважаються суб’єктами
виборчого процесу.
Для того, щоб взяти участь у президентських виборах 43 , партія повинна відповідати
наступним вимогам: 1) вона має бути зареєстрована за рік до виборів; 2) не пізніше ніж за 71
день до дня виборів партія повинна провести з’їзд з метою висування кандидата у
Президенти, і участь у цьому з’їзді мають взяти не менше 200 делегатів; 3) партія повинна
висунути лише одного кандидата у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі; 4) партія
повинна повідомити Центральну виборчу комісію про дату і місце проведення з’їзду не
пізніше ніж за 2 дні до дня його проведення; 5) не пізніш як за 68 днів до дня президентських
виборів партія повинна подати до ЦВК всі документи, необхідні для реєстрації кандидата на
президентських виборах: a) заяву про реєстрацію кандидата; б) копії свідоцтва про
реєстрацію партії і статуту, безоплатно засвідчені Міністерством юстиції перед початком
виборчої кампанії; в) витяг з проколу з’їзду, на якому було висунуто кандидата на виборах;
г) витяги з протоколів з’їздів партій з рішенням про утворення виборчого блоку з метою
висування кандидата у Президенти та угоду про утворення виборчого блоку (такі витяги та
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Частина друга статті 10 Закону „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 р. № 1665-IV;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15&p=1270074647320297
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Стаття 58 Закону „Про вибори народних депутатів України” від 25.03.2004 р. № 1665-IV;
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Статті 44 – 52 Закону „Про вибори Президента України” від 5.03.1999 р. № 474-XIV;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=474-14&p=1270074647320297
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угода подаються лише виборчими блоками); д) витяг з протоколу з’їзду (міжпартійного
з’їзду) в частині висування кандидата у Президенти партією (виборчим блоком); е) письмову
заяву кандидата у Президенти про його згоду бути висунутим від партії (блоку),
зобов’язання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати
належні йому підприємства та корпоративні права в управління іншій особі та припинити всі
види діяльності, що є несумісними з перебуванням на посаді Президента, згоду на
оприлюднення біографічних відомостей кандидата та декларації про його майно і доходи; є)
автобіографію кандидата; ж) передвиборну програму кандидата, викладену державною
мовою; з) документ, що засвідчує внесення грошової застави у розмірі 2 500 000 грн.
(217 580 євро) 44 ; и) декларацію про доходи і майно кандидата; і) фотографії у кількості та за
розмірами, визначеними ЦВК.
Для того, щоб взяти участь у місцевих виборах 45 , місцева організація партії повинна
відповідати наступним вимогам: 1) вона повинна бути зареєстрована відповідним
територіальним управлінням юстиції; 2) вона має представляти партію, зареєстровану
Міністерством юстиції не пізніш ніж за 365 днів до дня місцевих виборів; 3) за 40 днів перед
днем виборів вона повинна провести збори (конференцію) з метою висування кандидатів на
виборах (на відміну від парламентських виборів мінімальна кількість учасників конференції
не визначається); кількість висунутих кандидатів не повинна перевищувати кількість
депутатів відповідної місцевої ради (на відміну від парламентських виборів, для місцевих
виборів не встановлена мінімальна кількість кандидатів, яка має бути висунута); 4) місцева
організація повинна письмово повідомити територіальну виборчу комісію про дату і місце
проведення конференції за 5 днів до дня її проведення; 5) у випадку проведення виборів за
пропорційною виборчою системою, місцева організація партії повинна висунути кандидатів
із зазначенням їхніх порядкових номерів у виборчому списку; 6) за 40 днів до дня місцевих
виборів (якщо вибори проводяться у багатомандатному виборчому окрузі) місцева
організація партії повинна подати всі документи, необхідні для реєстрації кандидатів: a)
заяву про реєстрацію кандидатів; б) копію свідоцтва про реєстрацію місцевої/регіональної
організації партії, витяг з протоколу конференції про висування кандидатів на виборах; в)
список кандидатів, висунутих партійною організацією; г) заяву кожного кандидата про його
згоду балотуватись від партійної організації, зобов’язання у разі обрання припинити
діяльність, що є несумісною з депутатським мандатом, про згоду на оприлюднення
біографічних відомостей; д) автобіографії всіх кандидатів; е) передвиборну програму,
викладену державною мовою; є) декларації про майно і доходи кожного кандидата,
включеного до партійного виборчого списку; ж) підписний лист з підписами виборців на
підтримку висування кандидатів відповідною партійною організацією (від 200 до 1000
підписів, залежно від типу місцевих виборів).
Виборчі блоки, які висувають кандидатів на місцевих виборах 46 , повинні складатись із
зареєстрованих організацій партій, які, у свою чергу, мають бути зареєстровані не пізніш як
за 365 днів до дня місцевих виборів. Виборчі блоки для висування кандидатів на місцевих
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Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ відзначили, що такий розмір грошової застави є надмірно високим і
невиправдано звужує можливості участі кандидатів у виборах, зокрема – кандидатів від невеликих партій або
кандидатів, висунутих шляхом самовисування. У зв’язку з цим її розмір було рекомендовано суттєво зменшити.
Див.: Joint Opinion on the Law on Amending Some Legislative Acts on the Election of the President of Ukraine
adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on 24 July 2009 by the Venice Commission and the OSCE/ODIHR,
adopted by the Council for Democratic Elections at its 30th meeting (Venice, 8 October 2009) and by the Venice
Commission at its 80th Plenary Session (Venice, 9-10 October 2009) on the basis of comments by Ms Angelika
Nussberger (Substitute Member, Venice Commission, Germany), Mr Jessie Pilgrim (Electoral expert, OSCE/ODIHR).
– П. 17; http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)040-e.asp
45
Статті 33 – 47 Закону „Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. № 1667-IV; http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1667-15&p=1270074647320297
46
Стаття 35 Закону „Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. № 1667-IV; http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1667-15&p=1270074647320297
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виборах можуть бути утворені як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. У
першому випадку право виборчого блоку щодо висування кандидатів поширюється на
загальнодержавний, регіональний та місцевий рівні (у тому випадку, якщо відповідне
рішення прийнято міжпартійним з’їздом партій, які утворили виборчий блок). Якщо
виборчий блок було утворено на регіональному або місцевому рівнях, до його складу можуть
входити не менше двох організацій відповідного рівня (тобто „регіональний” виборчий блок
може складатись з регіональних партійних організацій, „місцевий” виборчий блок – з
відповідних місцевих організацій тощо). Угода про утворення виборчого блоку повинна бути
попередньо схвалена виконавчими органами партійних організацій вищого рівня. Назва
виборчого блоку не повинна включати назви партій, які не входять до складу виборчого
блоку. Рішення про утворення виборчого блоку має бути прийняте конференціями
відповідних місцевих партійних організацій; територіальна виборча комісія має бути
повідомлена про утворення виборчого блоку не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Місцева
організація партії, що входить до виборчого блоку, не має права самостійно висувати
кандидатів і може входити лише до складу одного виборчого блоку. Для того, щоб взяти
участь у виборах, виборчий блок повинен подати до територіальної виборчої комісії наступні
документи (додатково до документів, які подаються місцевими чи регіональними партійними
організаціями): 1) копію угоди про утворення виборчого блоку (якщо кандидати на місцевих
виборах висуваються виборчим блоком, утвореним на загальнодержавному рівні); 2) витяги з
протоколів конференцій місцевих партійних організацій щодо утворення виборчого блоку
(якщо виборчий блок утворюється на регіональному чи місцевому рівні). Партійна
організація, що входить до складу виборчого блоку може у будь-який час вийти зі складу
виборчого блоку. Якщо такий вихід відбувся за 40 днів до дня виборів, партійна організація
має право висунути власних кандидатів на виборах; в іншому випадку вона втрачає статус
суб’єкта виборчого процесу. Якщо всі партійні організації припинили свою участь у
виборчому блоці, всі вони втрачають статус суб’єктів виборчого процесу та право висувати
власних кандидатів на відповідних місцевих виборах.
ii) Процедура, що має бути дотримана новою чи незареєстрованою партією з метою
забезпечення її участі у виборах
Незареєстровані партії не мають права участі у загальнодержавних та місцевих виборах.
Нові партії (тобто, зареєстровані пізніш як за 365 днів до дня виборів) не мають права
висувати кандидатів на президентських, парламентських і місцевих виборах.
iii) Процедура, що має бути дотримана незалежними кандидатами (списками
кандидатів), які не висуваються політичними партіями, з метою забезпечення власної
участі у виборах
Незалежні кандидати можуть самовисунутись лише на президентських виборах,
виборах місцевих голів і на виборах до сільських і селищних рад (статті 2, 33 Закону „Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів” (далі – Закон про місцеві вибори). Право висувати кандидатів на
парламентських виборах, виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, міських, районних, районних в містах рад мають лише виборчі блоки, партії (на
загальнодержавних виборах), регіональні та місцеві організації партій (на місцевих
виборах) 47 .

47

Місіями зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ неодноразово рекомендувалось передбачити можливість
висування на парламентських виборах незалежних кандидатів. Див., наприклад: Ukraine. Pre-Term Parliamentary
Elections 30 September 2007. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 20 December 2007.
Recommendation 3; http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/29054_en.pdf; Ukraine. Parliamentary Elections 26
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Для того, щоб взяти участь у президентських виборах, „незалежний” кандидат не
пізніш як за 68 днів до дня виборів має подати до ЦВК наступні документи: 1) заяву про
самовисування кандидатом у Президенти із зобов’язанням протягом місяця після офіційного
оприлюднення результатів виборів передати підприємства та корпоративні права в
управління іншій особі і припинити діяльність, що є несумісною з посадою Президента, а
також про згоду на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про майно і
доходи; 2) автобіографію; 3) передвиборну програму, викладену державною мовою; 4)
документ, що засвідчує внесення виборчої застави у розмірі 2 500 000 грн. (217 580 євро); 5)
декларацію про майно і доходи; 6) фотографії у розмірі та в кількості, визначених ЦВК.
Для того, щоб взяти участь у місцевих виборах, незалежний кандидат не пізніш як за
40 днів до дня виборів повинен подати до відповідної територіальної виборчої комісії такі
документи: 1) паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України; 2) заяву про
реєстрацію із зобов’язанням припинити у разі обрання діяльність, несумісну з мандатом або
посадою, на яку висувається кандидат, згодою на оприлюднення біографічних відомостей
про кандидата; 3) автобіографію; 4) передвиборну програму; 5) декларацію про майно і
доходи за попередній рік; 6) фотографії за розмірами та у кількості, визначені
територіальною виборчою комісією; 7) підписні листи з підписами виборців на підтримку
висування кандидата (від 10 до 300 підписів залежно від виду виборів).
iv) Процедура, що має бути дотримана окремими кандидатами з метою
забезпечення власної участі у виборах (наприклад, обов’язковість затвердження
партією результатів висування кандидатів її місцевими організаціями); можливість
представництва кандидатом певної партії без її згоди (наприклад, наявність у
кандидата права публічно заявляти про себе як кандидата від певної партії у випадку,
коли він не має будь-якого відношення до такої партії)
Оскільки на парламентських і президентських виборах всі кандидати висуваються у
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі з’їздами (міжпартійними з’їздами) партій і
блоків, затвердження результатів висування кандидатів місцевими організаціями партій на
цих виборах не передбачене.
Закони про загальнодержавні і місцеві вибори забороняють розповсюдження завідомо
недостовірної інформації про партії, блоки і кандидатів. Згідно із Законом „Про об’єднання
громадян”, партія має виключне право на використання власного імені. Таким чином,
кандидати не мають права заявляти про те, що вони представляють партію без згоди такої
партії (виборчого блоку), якщо вони висунулись шляхом самовисування або були висунуті
партією (блоком), іншою ніж та, яку вони ніби-то представляють.
Для того, щоб взяти участь у парламентських виборах, кандидат повинен відповідати
наступним вимогам: 1) він повинен мати право бути обраним на парламентських виборах,
тобто - бути громадянином України 21-річного віку, проживати в Україні протягом останніх
5 років перед проведенням парламентських виборів; не бути недієздатним чи засудженим за
вчинення умисного злочину (крім випадку, коли судимість було знято чи погашено); 2)
кандидат повинен бути висунутий партією чи виборчим блоком. ЦВК скасовує реєстрацію
кандидата на виборах у разі подання ним заяви про відмову від балотування; у разі
скасування партією (блоком) рішення про висування кандидата та звернення до ЦВК щодо
скасування реєстрації кандидата не пізніш як за 15 днів до дня проведення виборів; якщо
кандидат втратив право бути обраним народним депутатом України; якщо партія або
виборчий блок, яка висунула кандидата, втратила статус суб’єкта виборчого процесу; якщо
кандидата було включено до декількох виборчих списків партій чи блоків за його письмовою
згодою; якщо кандидат повторно вчинив правопорушення, за яке йому було оголошено
попередження ЦВК.
March 2006. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 23 June 2006. – Recommendation 4;
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19631_en.pdf
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Право балотуватись на президентських виборах має кожен громадянин України віком
не менше 35 років, який має право голосу на парламентських виборах, володіє державною
мовою та проживає в Україні протягом останніх 10 років перед днем виборів. Кожен
громадянин, який відповідає цим вимогам, може самовисунутись або бути висунутим
партією чи блоком як кандидат на президентських виборах. Реєстрація кандидата у
президенти може бути скасована ЦВК у разі подання заяви про відмову від балотування (не
пізніш як за 5 днів до дня президентських виборів), якщо партія чи блок, яка висунула
кандидата, втратила статус суб’єкта виборчого процесу, або якщо кандидат втратив право
бути обраним Президентом України.
Право балотуватись на місцевих виборах має кожен громадянин України, якому
виповнилось 18 років, який не є недієздатним і не має непогашеної чи не знятої судимості за
вчинення умисного злочину. Кожен, хто відповідає цим вимогам, може самовисунутись
кандидатом на виборах місцевого голови чи виборах депутатів сільських чи селищних рад,
або може бути висунутим відповідною місцевою (регіональною) партійною організацією чи
виборчим блоком. Територіальна виборча комісія скасовує реєстрацію кандидата у разі
подання ним за 5 днів до дня виборів заяви про відмову від балотування; втрати права бути
обраним на місцевих виборах; висування кандидата місцевою чи регіональною партійною
організацією, реєстрацію якої було скасовано відповідним територіальним органом
Міністерства юстиції або якщо місцева організація партії (блок) втратила статус суб’єкта
виборчого процесу; у разі вчинення кандидатом певних правопорушень (використання на
потреби виборчої кампанії ресурсів за місцем роботи в органах публічної влади, вчинення
прямого або непрямого підкупу виборців, перевищення граничної суми витрат коштів
виборчого фонду на передвиборну кампанію, використання для фінансування передвиборної
кампанії інших, ніж кошти виборчого фонду, коштів; повторного вчинення правопорушення,
за яке йому було оголошено попередження територіальною виборчою комісією).
v) Зазначення партій у виборчих бюлетенях, зміст положень законодавства щодо
зазначень назв партій у виборчих бюлетенях, структура виборчого бюлетеня
(наприклад, можливість структурування бюлетеня у спосіб, який надає перевагу одним
партіям порівняно з іншими або порівняно з незалежними кандидатами)
На парламентських виборах назви партій і виборчих блоків включаються до
виборчого бюлетеня в послідовності, визначеній жеребкуванням, яке проводиться ЦВК
перед затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня. У виборчому бюлетені вказується
визначений жеребкуванням порядковий номер партії (блоку), її повна назва і (під текстом з
назвою партії або блоку) імена, прізвища, по-батькові перших п’яти кандидатів у виборчому
списку. Текст виборчого бюлетеня друкується лише з однієї сторони (стаття 78 Закону „Про
вибори народних депутатів України”).
На президентських виборах кандидати включаються до виборчого бюлетеня в
алфавітному порядку прізвищ кандидатів. Щодо кожного кандидата зазначається наступна
інформація: прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи,
партійна приналежність кандидата (якщо кандидат є членом партії), назва партії чи
виборчого блоку, яка висунула кандидата (чи зазначення того, що кандидата висунуто
шляхом самовисування). Текст виборчого бюлетеня друкується лише з однієї сторони (стаття
71 Закону „Про вибори Президента України”).
На місцевих виборах у багатомандатних виборчих округах назви місцевих
організацій партій або назви виборчих блоків включаються до виборчого бюлетеня в порядку
черговості, визначеної шляхом жеребкування, яке проводиться територіальною виборчою
комісією не пізніше ніж за 26 днів до дня виборів. У виборчому бюлетені зазначається
порядковий номер кожної місцевої організації партії (блоку), визначений шляхом
жеребкування, її повна назва, імена, прізвища і по-батькові перших п’яти кандидатів,
висунутих місцевою організацією партії або виборчим блоком. Текст виборчого бюлетеня
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друкується лише з одного боку (стаття 63 Закону про місцеві вибори).
На місцевих виборах в одномандатних виборчих округах кандидати включаються до
виборчого бюлетеня в алфавітному порядку їхніх прізвищ із зазначенням їхніх імен, прізвищ,
по-батькові, освіти, місця роботи, партійної приналежності, назви партійної організації чи
блоку, яка висунула кандидата (якщо кандидата було висунуто місцевою організацією партії
чи виборчим блоком). Текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку (стаття 63
Закону про місцеві вибори).
vi) Обмеження участі у виборах лише [зареєстрованими] політичними партіями
Право висувати кандидатів на парламентських виборах належить зареєстрованим
політичним партіям та виборчим блокам зареєстрованих політичних партій. Для того, щоб
взяти участь у парламентських виборах партія (кожна партія, яка входить до виборчого
блоку) повинна бути зареєстрована Міністерством юстиції не пізніш ніж за 365 днів до дня
парламентських виборів.
На президентських виборах кандидати можуть самовисунутись кандидатами або
можуть бути висунуті зареєстрованими політичними партіями чи виборчими блоками
зареєстрованих політичних партій. Партія може висунути кандидата у Президенти лише за
умови, що вона була зареєстрована Міністерством юстиції не пізніш як за рік до виборів. Те
ж саме стосується всіх партій, які сформували виборчий блок для висування кандидата у
Президенти.
На виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних
та районних у містах рад право участі у виборах мають зареєстровані місцеві чи регіональні
організації партій, які, у свою чергу, було зареєстровано Міністерством юстиції за 365 днів
до дня виборів, а також виборчі блоки зареєстрованих місцевих чи регіональних партійних
організацій (відповідні партії також повинні бути зареєстровані за 365 днів до дня виборів).
На виборах міських, селищних та сільських голів, депутатів сільських і селищних рад
кандидати можуть самовисунутись або бути висунутими зареєстрованими організаціями
політичних партій чи виборчими блоками зареєстрованих політичних партій (у випадку
висування кандидата виборчим блоком чи організацією партії, остання повинна бути
зареєстрована Міністерством юстиції не пізніш як за 365 днів до дня виборів).
vii) Можливість спільної підтримки кандидатів партіями (шляхом утворення
коаліційних об’єднань, панашажу, зв’язаних списків („apparentement”), можливість
висування більш ніж одного списку від однієї й тієї ж самої партії в одному і тому ж
самому окрузі (наприклад, швейцарські партії можуть висунути окремі франкомовні
чи німецькомовні списки у двомовних кантонах)
Партії не можуть спільно підтримувати кандидатів, оскільки така можливість
виключається виборчими системами, які використовуються на парламентських і місцевих
виборах. Партія не може висунути більше одного списку кандидатів в одному виборчому
окрузі.
viii) Можливість одночасного висування однієї й тієї ж особи на декілька посад, у
декількох округах, за списками декількох партій
Якщо парламентські вибори проводяться неодночасно з іншими виборами, одна й та ж
сама особа не може бути кандидатом від двох партій чи виборчих блоків одночасно.
Оскільки парламентські вибори проводяться у єдиному загальнодержавному виборчому
окрузі можливість одночасного балотування кандидата у декількох виборчих округах
виключається. Аналогічні правила поширюються і на президентські вибори, якщо вони
проводяться неодночасно з іншими виборами.
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На місцевих виборах, які проводяться неодночасно із загальнодержавними виборами,
особа може бути кандидатом на декілька виборних посад (наприклад, вона може одночасно
балотуватись на виборах міського голови, виборах до будь-якої місцевої ради). Особа не
може бути кандидатом у більш ніж одному виборчому окрузі, якщо вибори проводяться в
одномандатних округах (наприклад, до сільської чи селищної ради). На всіх місцевих
виборах, які відбуваються одночасно, особа може бути висунута лише однією партією (тобто
місцевою організацією партії) чи виборчим блоком (стаття 33 Закону „Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів”).
Якщо різні види виборів (президентські, парламентські, місцеві) проводяться
одночасно, особа може бути кандидатом на всі виборні посади, і на різних видах виборів
може бути висунута різними партіями (наприклад, на парламентських виборах – партією
„А”, на президентських виборах – партією „Б”, на місцевих виборах – партією „В”).
ix) Можливість вписування кандидатів до виборчих бюлетенів
Вписування кандидатів до виборчих бюлетенів заборонене на всіх виборах.
x) Тип системи з голосуванням за списки (відкриті, закриті списки); законодавчі
положення щодо визначення порядку розташування кандидатів у списку; порядок
внутрішньопартійного преференційного голосування у системах з відкритими
списками; зміст механізмів, що дозволяють партіям впливати на порядок обрання
висунутих ними кандидатів за системи преференційного голосування
Парламентські вибори, вибори до місцевих рад (крім виборів депутатів селищних та
сільських рад) проводяться за пропорційною системою із закритими списками та у єдиних
багатомандатних виборчих округах, в яких обираються всі члени парламенту або
відповідних місцевих рад. Порядок включення кандидатів до виборчих списків визначається
загальнонаціональними з’їздами партій (на місцевих виборах – регіональними чи місцевими
зборами, конференціями регіональних чи місцевих партійних організацій) і не обмежується
законом.
b. Партії у виборчих кампаніях
i) Зміст регулювання діяльності партій під час виборчих кампаній та види
діяльності, які підлягають регулюванню
Діяльність партій під час виборчих кампаній регламентується законами про вибори,
зокрема – Законом „Про вибори народних депутатів України” (далі - Закон про
парламентські вибори), Законом „Про вибори Президента України” (далі - Закон про
президентські вибори), Законом про місцеві вибори. Всі ці закони були прийняті у різний час
і не узгоджуються між собою. Закон „Про політичні партії в Україні” не застосовується до
партій як суб’єктів виборчого процесу.
За законами про вибори партії, виборчі блоки і кандидати можуть розпочати
передвиборну агітацію після їх реєстрації як суб’єктів виборчого процесу ЦВК (на
загальнодержавних виборах) чи відповідними територіальними виборчими комісіями (на
місцевих виборах). Передвиборна агітація повинна завершитись о 24 годині останньої
п’ятниці перед днем голосування. Цей період вважається періодом передвиборної агітації і
закони забороняють здійснення будь-якої агітаційної діяльності за межами цього періоду.
Однак на практиці це обмеження можна легко обійти – більшість партій і виборчих блоків
починають здійснювати передвиборну агітацію навіть до призначення виборів. Це пов’язане
з тим, що закони не містять обмежень щодо розміщення політичної реклами перед початком
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передвиборної агітації; партії і кандидати набувають статусу суб’єктів виборчого процесу
лише після їх реєстрації ЦВК або ТВК (на місцевих виборах) і, таким чином, не можуть бути
притягнуті до відповідальності за протиправну діяльність, що здійснювалась перед набуттям
статусу суб’єктів виборчого процесу.
Закони про вибори закріплюють загальне визначення „передвиборної агітації” 48 .
Передвиборна агітація визначається як будь-яка діяльність з метою спонукання виборців
голосувати за чи проти певного суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація включає,
серед іншого, такі види діяльності: зустрічі з виборцями, мітинги, демонстрації, пікети,
проведення публічних дебатів, дискусій, „круглих столів”, прес-конференцій щодо
передвиборних програм та/або діяльності суб’єктів виборчого процесу; політичну рекламу,
оприлюднення інтерв’ю, відеофільмів; розповсюдження друкованих матеріалів
передвиборної агітації; розміщення зовнішньої політичної реклами; проведення концертів,
спортивних змагань за підтримки партій, блоків чи кандидатів; публічні заклики голосувати
за чи проти політичних партій, блоків, кандидатів тощо (перелік форм передвиборної агітації
не є вичерпним) (див., наприклад, статтю 66 Закону про парламентські вибори).
Приватне фінансування передвиборних кампаній може здійснюватись за рахунок
коштів виборчих фондів. На президентських виборах і місцевих виборах в одномандатних
виборчих округах (де допускається самовисування кандидатів) право утворювати виборчі
фонди належить виключно кандидатам. На парламентських виборах і місцевих виборах у
багатомандатних виборчих округах, на відміну від президентських виборів і місцевих
виборів в одномандатних виборчих округах, виборчі фонди можуть утворюватись лише
партіями і блоками, а не окремими кандидатами. Гранична сума витрат коштів виборчих
фондів встановлена лише для місцевих виборів. Іншими словами, під час президентських та
парламентських виборів кандидати (на президентських виборах), партії і блоки (на
парламентських виборах) можуть витрати на передвиборну агітацію стільки коштів, скільки
вони вважатимуть за доцільне.
Закони про вибори закріплюють рівні можливості у здійсненні передвиборної агітації
для всіх кандидатів (партій і виборчих блоків). Наприклад, якщо організація комерційного
мовлення надала на оплачуваній основі кандидату ефірний час для розміщення політичної
реклами, вона повинна надати іншим кандидатам (партіям або блокам) аналогічний обсяг
часу на тих самих умовах (ціни тощо) для розміщення політичної реклами. Аналогічні
вимоги поширюються на використання державного телерадіомовлення, друкованих ЗМІ,
приміщень для здійснення передвиборної агітації.
Закони про вибори закріплюють низку вимог, яким має відповідати передвиборна
агітація: 1) здійснення передвиборної агітації в установах виконання покарань і військових
частинах обмежується; 2) закон забороняє передвиборну агітацію в приміщеннях органів
державної влади та місцевого самоврядування; 3) забороняється розміщення політичної
реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування;
4) політична реклама та інші матеріали передвиборної агітації не повинні містити закликів до
ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом,
порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву державної безпеки,
незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини тощо; 5)
забороняється поширення завідомо неправдивої чи наклепницької інформації про
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Місія ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження за парламентськими виборами 2007 року рекомендувала
внести до Закону „Про вибори народних депутатів України” ряд змін, які б передбачали чітке визначення
поняття передвиборної агітації, а також її форм. Також в контексті регулювання здійснення передвиборної
агітації рекомендувалось розширити спектр санкцій (у тому числі штрафів), що можуть бути застосовані до ЗМІ
у разі порушення вимог щодо здійснення передвиборної агітації, а також скорочення 15-денного строку,
відведеного на оприлюднення результатів опитувань громадської думки. Див.: Ukraine. Pre-Term Parliamentary
Elections 30 September 2007. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 20 December 2007. –
Recommendation 24; http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/29054_en.pdf
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кандидатів, партії і виборчі блоки 49 ; 6) здійснення передвиборної агітації не повинно
супроводжуватись прямим або непрямим підкупом виборців; 7) забороняється здійснення
передвиборної агітації у зарубіжних ЗМІ, які діють в Україні, а також у ЗМІ, зареєстрованих
в Україні, в яких частка іноземної власності перевищує 50% 50 ; 8) забороняється розміщення
матеріалів передвиборної агітації на об’єктах культурної спадщини; 9) кандидатам, які
обіймають посади в органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування,
забороняється використовувати для здійснення передвиборної агітації підлеглих осіб,
службовий транспорт, зв’язок, приміщення; 10) забороняється поширювати друковані
матеріали передвиборної агітації, які не містять інформації про особу, яка здійснила друк,
наклад, осіб, відповідальних за випуск матеріалів.
Закони про вибори передбачають фінансування певних видів передвиборної агітації за
рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Наприклад, на
парламентських виборах за рахунок коштів Державного бюджету можуть фінансуватись
такі види діяльності: 1) публікація передвиборної програми кожної партії, блоку в офіційних
виданнях „Голос України”, „Урядовий кур’єр” та одному регіональному друкованому ЗМІ
(стаття 70 Закону про парламентські вибори); 2) надання ефірного часу для здійснення
передвиборної агітації кожній партії, блоку (для кожної партії: 60 хв. на загальнодержавному
каналі телебачення, 60 хв. на загальнодержавному каналі радіо, по 20 хв. на регіональних
телеканалах і по 20 хв. на регіональних радіоканалах у кожному регіоні) (стаття 69 Закону
про парламентські вибори); 3) виготовлення інформаційних плакатів партій і блоків, із
розміщенням у них передвиборних програм, повних списків кандидатів та фотографій
перших п’яти кандидатів відповідних списків (по 2 примірники плакату на кожну партію і
блок для кожної виборчої дільниці) (стаття 67 Закону про парламентські вибори) 51 . На
президентських виборах за рахунок коштів Державного бюджету фінансуються: 1)
виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у Президенти, які включають передвиборні
програми кандидатів, загальну інформацію про них та їхні фотографії (із розрахунку по 5
примірників плаката кандидата на кожну виборчу дільницю) (стаття 59 Закону про
президентські вибори); 2) виділення кожному кандидату на пост Президента ефірного часу
для здійснення передвиборної агітації (30 хвилин за загальнонаціональному телеканалі, 45
хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, 30 хвилин на регіональних телеканалах і 20
хвилин на регіональних радіоканалах у кожному регіоні) (стаття 61 Закону про президентські
вибори); 3) виділення ефірного часу для дебатів між кандидатами на пост Президента (не
менше 60 хвилин на кожних двох кандидатів перед першим туром виборів і не менше 100
хвилин для двох кандидатів, включених до бюлетеня для повторного голосування, перед
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Місія ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами у 2006 році рекомендувала переглянути відповідне
положення Закону „Про вибори народних депутатів України”. Місія, зокрема, відзначила, що ЗМІ не повинні
нести відповідальності за інформацію, яка поширюється кандидатами, і Закон повинен однозначно і без будьяких винятків передбачати, що відповідальність за зміст безкоштовної або оплаченої за рахунок коштів
виборчого фонду політичної реклами повинен нести суб’єкт виборчого процесу. Див.: Ukraine. Parliamentary
Elections 26 March 2006. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 23 June 2006. –
Recommendation 26 ; http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19631_en.pdf
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Відповідне положення Закону „Про вибори Президента України” було критично оцінено Місією
ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами 2004 року. Місія відзначила, зокрема, що
відповідно до п. 26.1. Московського документа ОБСЄ виборці повинні мати можливість отримувати і
передавати інформацію незалежно від кордонів. Попри негативну оцінку, відповідне положення все ще
відображено у Законі „Про вибори Президента України” та Законі „Про вибори народних депутатів України”.
Більш детально див.: Ukraine. Presidential Election 31 October, 21 November and 26 December 2004. OSCE/ODIHR
Election Observation Mission Final Report. – Warsaw, 11 May 2005. - Recommendation 9;
http://www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14224_en.pdf
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У цьому контексті спостерігачі Місії ОБСЄ/БДІПЛ відзначили, що Закон міг би передбачати виготовлення
лише одного інформаційного плакату для всіх партій на одну виборчу дільницю (а не окремих плакату для
кожної партії або блоку), оскільки інформувати виборців про кандидатів мали б партії і блоки, а не органи
адміністрування виборчого процесу. Див.: Ukraine. Parliamentary Elections 26 March 2006. OSCE/ODIHR Election
Observation
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2006.
–
Recommendation
19;
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19631_en.pdf
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другим туром виборів) (стаття 62 Закону про президентські вибори); 4) опублікування
передвиборної програми кожного кандидата у Президенти в офіційних виданнях „Голос
України”, „Урядовий кур’єр” та місцевих державних чи комунальних ЗМІ (стаття 63 Закону
про президентські вибори). На місцевих виборах за рахунок коштів місцевих бюджетів
фінансуються такі види передвиборної агітації: 1) виготовлення інформаційних плакатів
кандидатів на місцевих виборах з передвиборними програмами кандидатів (програмами
місцевих організацій партій, блоків, які висунули кандидатів у багатомандатному виборчому
окрузі), загальною інформацією про кандидатів та їхніми фотографіями (в одномандатних
виборчих округах), списками кандидатів (у багатомандатних виборчих округах) (по 2
примірники плакатів кандидата, місцевої партійної організації чи блоку на кожну виборчу
дільницю) (стаття 52 Закону про місцеві вибори); 2) опублікування передвиборної програми
кожного кандидата в одномандатному виборчому окрузі, опублікування передвиборної
програми місцевої партійної організації чи блоку (у багатомандатному виборчому окрузі) у
місцевих чи регіональних друкованих ЗМІ (стаття 54 Закону про місцеві вибори); 3)
виділення ефірного часу для здійснення передвиборної агітації кожному кандидату в
одномандатному виборчому окрузі, кожній місцевій організації партії, блоку у
багатомандатному виборчому окрузі (обсяг ефірного часу, що виділяється суб’єктам
виборчого процесу залежить від обсягу коштів, виділених з місцевого бюджету на відповідні
потреби) (стаття 55 Закону про місцеві вибори).
ii) Регулювання діяльності кандидатів під час кампаній
Законодавчі положення, які регулюють порядок участі партій у виборах,
застосовуються і до кандидатів, якщо інше не передбачено законом. Зокрема, кандидати
повинні здійснювати передвиборну агітацію в межах строків, визначених законом, а також
дотримуватись інших обмежень щодо здійснення передвиборної агітації, передбачених
законами. Під час виборчих кампаній кандидати можуть агітувати за себе, за чи проти інших
кандидатів, партій і блоків. У випадках, коли закон надає право висування кандидатів лише
політичним партіям і виборчим блокам, кандидати не мають права утворювати власні
виборчі фонди і можуть здійснювати власну передвиборну агітацію лише за рахунок
виборчого фонду партії чи блоку, що висунув кандидата. Якщо закон передбачає можливість
самовисування кандидатів (наприклад, на президентських та окремих місцевих виборах),
застосовується протилежне правило: виборчі фонди можуть утворюватись лише
кандидатами, і партії та виборчі блоки не можуть мати власних виборчих фондів (вони
можуть лише перераховувати кошти до виборчих фондів висунутих ними кандидатів).
Закони про вибори не містять будь-яких положень, спрямованих на обмеження конкуренції
між кандидатами від однієї й тієї ж партії чи блоку в одному й тому ж виборчому окрузі.
Іншими словами, кандидат (теоретично) може вільно критикувати іншого кандидата від тієї
ж самої партії у тому ж самому окрузі. У цьому випадку конфлікти між кандидатами
вирішуються партією (блоком), який їх висунув.
iii) Спосіб регулювання діяльності партій і кандидатів (спільне регулювання,
окреме регулювання для партій, окреме – для кандидатів), відмінності між
регулюванням/обмеженнями для кандидатів, висунутих партіями та незалежними
кандидатами
У законах про вибори відсутні положення, які б регулювали передвиборну агітаційну
діяльність партій (блоків, місцевих партійних організацій) окремо від передвиборної
агітаційної діяльності кандидатів на виборах. Особливості регулювання передвиборної
агітаційної діяльності партій та кандидатів залежать лише від того, чи передбачає закон
можливість самовисування на виборах. Якщо така можливість передбачена, правила щодо
регулювання передвиборної агітаційної діяльності застосовуються переважно до кандидатів,
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діяльність яких у даному випадку стає основним об’єктом регулювання. Це означає,
наприклад, що саме кандидати, а не партії, утворюють виборчі фонди, мають доступ до ЗМІ
для здійснення передвиборної агітації, подають звіти про використання коштів виборчих
фондів тощо. Тим не менше, у цьому випадку обмеження щодо здійснення передвиборної
агітації застосовуються як до кандидатів, так і до партій (місцевих партійних організацій на
місцевих виборах, виборчих блоків). Якщо можливість самовисування не передбачена,
діяльність саме партій (місцевих організацій партій на місцевих виборах) і виборчих блоків,
а не діяльність кандидатів, є основним об’єктом законодавчого регулювання (партії
формують виборчі фонди для фінансування передвиборної агітації діяльності власних
кандидатів, отримують безкоштовний або платний ефірний час на телебаченні і радіо,
подають звіти про використання коштів виборчих фондів тощо).
Закони про вибори закріплюють принцип рівності всіх суб’єктів виборчого процесу у
здійсненні агітаційної діяльності (стаття 3 Закону про президентські вибори, стаття 3 Закону
про парламентські вибори, стаття 11 Закону про місцеві вибори). Чи не єдине відхилення від
цього принципу полягає у тому, що партійні і незалежні кандидати (там, де можливість
висування таких кандидатів передбачена), мають нерівний доступ до фінансових ресурсів
для здійснення передвиборної агітації. Наприклад, виборчі фонди кандидатів, висунутих
партіями, можуть формуватись за рахунок партійних коштів, в той час як до виборчих
фондів незалежних кандидатів (кандидатів, висунутих шляхом самовисування), партії не
мають права здійснювати внески. Обмеження щодо здійснення передвиборної агітації,
положення щодо доступу до ЗМІ в однаковій мірі застосовуються як до партійних, так і до
незалежних кандидатів.
iv) Правила стосовно доступу до ЗМІ (рівність/пропорційність доступу; виділення
безкоштовного ефірного часу, повна заборона доступу і т.п.)
Розміщення зовнішньої політичної реклами, реклами на радіо, телебаченні і у
друкованих ЗМІ дозволяється як в межах строків здійснення передвиборної агітації, так і
поза межами цих строків. Під час виборчого процесу суб’єкти виборчого процесу мають
доступ до приватних і державних ЗМІ. Певні види передвиборної агітаційної діяльності
кандидатів, партій і виборчих блоків можуть здійснюватись у державних ЗМІ
безкоштовно, їх вартість відшкодовується державним організаціям мовлення і друкованим
ЗМІ за рахунок Державного бюджету (на загальнодержавних виборах) чи місцевих
бюджетів (на місцевих виборах). Місцеві бюджети отримують з Державного бюджету
субвенцію на відповідні цілі. Доступ до державних ЗМІ під час місцевих і
загальнодержавних виборів здійснюється на основі принципу рівності. Законодавством
передбачені такі форми доступу до державних ЗМІ: 1) на парламентських виборах –
опублікування передвиборної програми кожної партії і блоку в офіційних виданнях „Голос
України” та „Урядовий кур’єр”, а також регіональних друкованих ЗМІ; виділення ефірного
часу для здійснення передвиборної агітації для кожної партії, блоку (для кожної партії: 60
хвилин на загальнонаціональному каналі телебачення, 60 хвилин на загальнонаціональному
каналі радіо, 20 хвилин на регіональному телеканалі і 20 хвилин на регіональному
радіоканалі у кожному з регіонів); 2) на президентських виборах – опублікування
передвиборної програми кожного кандидата на пост Президента в офіційних виданнях
„Голос України”, „Урядовий кур’єр” та регіональних друкованих ЗМІ; виділення кожному
кандидату ефірного часу для здійснення передвиборної агітації (30 хвилин за
загальнонаціональному телеканалі, 45 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, по 30
хвилин на регіональних телеканалах і по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному
з регіонів) (стаття 61 Закону про президентські вибори); виділення ефірного часу для дебатів
між кандидатами у Президенти (не менше 60 хвилин на кожних двох кандидатів перед
першим туром виборів і не менше 100 хвилин для двох кандидатів, включених до бюлетеня
для повторного голосування – перед другим туром виборів); 3) на місцевих виборах –
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опублікування передвиборної програми кожного кандидата в одномандатному виборчому
окрузі, опублікування передвиборної програми кожної місцевої організації партії чи блоку (у
багатомандатному виборчому окрузі) в місцевих і регіональних друкованих ЗМІ; виділення
ефірного часу для здійснення передвиборної агітації для кожного кандидата в
одномандатному виборчому окрузі, кожної місцевої організації партії (блоку) в
багатомандатному виборчому окрузі.
Суб’єкти виборчого процесу також можуть здійснювати передвиборну агітацію в
державних і комерційних ЗМІ за рахунок коштів своїх виборчих фондів.
Закони про вибори (статті 68-70 Закону про парламентські вибори, статті 60, 61, 63
Закону про президентські вибори, статті 53-55 Закону про місцеві вибори) закріплюють
низку механізмів, спрямованих на забезпечення рівних можливостей доступу до комерційних
і державних ЗМІ під час періоду здійснення передвиборної агітації 52 : 1) на початку
виборчого процесу організації телерадіомовлення та державні ЗМІ зобов’язані опублікувати
в друкованих ЗМІ розцінки вартості ефірного часу та друкованої площі (закони про вибори
також закріплюють певні механізми, спрямовані на запобігання завищенню вартості
політичної реклами порівняно з комерційною рекламою); 2) ефірний час чи друкована площа
за рахунок коштів виборчих фондів надаються лише за умови підписання угоди між ЗМІ та
розпорядником виборчого фонду, а також попередньої оплати вартості ефірного часу та
друкованої площі; 3) замовником політичної реклами на радіо, телебаченні і в друкованих
ЗМІ під час періоду здійснення передвиборної агітації може бути лише суб’єкт виборчого
процесу; 4) друковані чи аудіовізуальні ЗМІ (як приватні, так і державні), які надали суб’єкту
виборчого процесу ефірний час чи друковану площу, зобов’язані надати ефірний час чи
друковану площу на тих самих умовах іншому суб’єкту виборчого процесу (ця вимога не
поширюється на ЗМІ, засновані партіями – суб’єктами виборчого процесу); 5) кандидати,
партії і блоки мають право на відповідь (спростування) інформації, яку вони вважають
недостовірною (ЗМІ зобов’язані забезпечити можливість реалізації такого права).
Закон „Про рекламу” від 3.07.1996 р. (статті 13, 14) встановлює квоти на політичну
рекламу в друкованих та аудіовізуальних ЗМІ. Час мовлення, відведений на політичну
рекламу протягом періоду передвиборної кампанії, не повинен перевищувати 25%
загального обсягу мовлення протягом години і 20% обсягу мовлення протягом астрономічної
доби (на відміну від багатьох зарубіжних країн, в Україні до квоти на політичну рекламу
включається квота на комерційну рекламу). В друкованих ЗМІ обсяг друкованої площі для
розміщення політичної реклами не повинен перевищувати 20% всієї друкованої площі
примірника друкованого видання (газети чи журналу). Ці квоти до певної мері обмежують
рівність доступу суб’єктів виборчого процесу до ЗМІ, оскільки ЗМІ може відмовити у
розміщенні політичної реклами під приводом можливості перевищення квоти на політичну
рекламу.
v) Обмеження щодо здійснення передвиборної агітації третіми особами
Участь третіх осіб у передвиборній агітації обмежується декількома механізмами: 1)
фінансування передвиборної агітації кандидата, партії чи блоку за рахунок інших джерел,
ніж кошти виборчого фонду та бюджетні кошти (які виділяються на певні цілі –
забезпечення безкоштовного доступу до ЗМІ тощо), забороняється (див., наприклад, статтю
48 Закону про парламентські вибори); 2) у свою чергу, право здійснювати внески до
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Виборче законодавство України надмірно регламентує діяльність приватних ЗМІ під час виборчого процесу.
У цьому контексті варто відзначити, що в 2004 році Місія ОБСЄ/БДІПЛ наголосила на тому, що: 1) виборчий
Закон не проводить чіткого розмежування між державними та приватними ЗМІ; 2) положення виборчого
законодавства повинні враховувати право на редакційний коментар та критичний аналіз. Див.: Ukraine.
Presidential Election 31 October, 21 November and 26 December 2004. OSCE/ODIHR Election Observation Mission
Final
Report.
–
Warsaw,
11
May
2005.
–
Recommendations
29,
31;
http://www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14224_en.pdf
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виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу мають лише партії (вони можуть здійснювати
внески то своїх власних виборчих фондів, фондів висунутих ними кандидатів і до виборчих
фондів блоків, до яких вони входять), кандидати (вони можуть здійснювати внески до
виборчих фондів партій і блоків, які їх висунули, чи до власних виборчих фондів у випадку
самовисування) та фізичні особи (які можуть здійснювати внески до виборчого фонду будьякої партії, блоку чи кандидата в одномандатному виборчому окрузі); 3) певні категорії осіб
не мають права брати участь у здійсненні передвиборної агітації (члени виборчих комісій,
іноземні громадяни, особи без громадянства, особи, які обіймають посади в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах і судах); 4)
замовниками політичної реклами у ЗМІ можуть бути лише суб’єкти виборчого процесу. У
той же час, регулювання участі третіх осіб у передвиборній агітації є суперечливим.
Наприклад, якщо агітаційна діяльність здійснюється на безкоштовній основі і без прямого
використання ЗМІ, така діяльність законом не забороняється. Третя особа може брати участь
у виборчій кампанії опосередковано, через підставних осіб (оскільки громадяни можуть
вільно брати участь у передвиборній агітації), які можуть здійснювати агітацію за чи проти
суб’єктів виборчого процесу від власного імені. Третя особа також може здійснювати через
підставних осіб внески до виборчих фондів, чи безпосередньо перераховувати кошти на
партійні рахунки, оскільки обмеження щодо фінансування партій та виборчих кампаній не
узгоджено між собою. Таким чином, де-юре, участь третіх осіб у виборах заборонена, але,
де-факто, треті особи можуть легко обійти встановлені обмеження і активно залучатись
до передвиборної агітації.
c. Жінки у партіях і виборах
i) Наявність внутрішньопартійних правил або законів щодо забезпечення
представництва жінок (національних меншин) в керівних органах партій
Законів щодо забезпечення представництва жінок і національних меншин у керівних
органах політичних партій не існує. Жоден із статутів партій, представлених у Верховній
Раді України, також не містить відповідних положень.
Як свідчать результати обговорення цього Звіту на фокус-групах, ідея закріплення у
законодавстві положень, які б стимулювали представництво жінок у керівних органах партій,
оцінюється критично:
• прямі методи забезпечення представництва (наприклад, запровадження квот), на
думку учасників фокус-груп, означали б втручання держави у
внутрішньопартійну діяльність, що суперечить статті 11 Європейської конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод;
• закріплення непрямих методів забезпечення представництва жінок у керівних
органах партій, на думку учасників фокус груп, в перспективі може породити
необхідність впровадження непрямих методів стимулювання за іншими
ознаками – сексуальної орієнтації, етнічної приналежності тощо;
• була висловлена думка про те, що жінки, які прагнуть впливати на партійну
політику, можуть бути обрані до керівних органів партій і без будь-яких
законодавчих стимулів; „штучне” стимулювання представництва жінок у
керівних органах партій може призвести до того, що тендерному представництву
буде надано пріоритет перед професіоналізмом, що є невиправданим;
• в Україні існує більше 100 партій, відповідно жінки можуть обрати з-поміж них
ті, де перспективи їхнього просування до керівних органів є більш вірогідними,
зокрема – одну з трьох „жіночих” партій (йшлось про партії „Жінки України”,
„Солідарність жінок України”, Всеукраїнське політичне об’єднання „Жінки за
майбутнє”)
Таким чином, результати проведених фокус-груп дозволяють припустити, що питання
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більш активного залучення жінок у внутрішньопартійну
середньостроковим пріоритетом, а не нагальною необхідністю.

діяльність

є

скоріше

ii) Наявність внутрішньопартійних правил або законів щодо представництва
жінок (національних меншин) серед кандидатів на публічні посади, спосіб забезпечення
такого представництва (гарантування обрання, гарантування можливості змагатись за
перемогу на виборах)
У Звіті за результатами президентських виборів 2010 року Місія ОБСЄ/БДІПЛ зі
спостереження за виборами відзначила, що рівень представництва жінок у Верховній Раді
України становить лише 8%. У цьому контексті Місія підкреслила, що відповідно до Цілей
розвитку тисячоліття ООН Україна взяла на себе зобов’язання до 2015 року забезпечити 30%
рівень представництва обох статей в органах законодавчої і виконавчої влади 53 .
Українське законодавство в частині забезпечення представництва жінок і
національних меншин серед кандидатів, що висуваються партіями на публічні посади,
можна охарактеризувати як декларативне, недосконале і таке, яке неможливо
застосувати на практиці. Наприклад, 8 вересня 2005 року парламентом було ухвалено
Закон „Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”. Відповідно до статті
15 цього Закону, політичні партії і виборчі блоки, що висувають кандидатів у народні
депутати, мають забезпечувати представництво чоловіків і жінок у виборчих списках
кандидатів. Разом з тим, Закон про парламентські вибори не містить будь-яких положень,
спрямованих на конкретизацію та забезпечення втілення у життя положень статті 15
вищеназваного Закону 54 . Зокрема, відсутність чоловіків або жінок у виборчому списку не
може розглядатись як причина для відмови у реєстрації кандидатів, висунутих партією або
блоком.
Аналогічно, декларативний характер має і стаття 9 Закону „Про національні меншини в
Україні” – вона декларує право національних меншин бути обраними, але не дає відповіді на
питання про те, яким чином реалізація цього права має забезпечуватись. Таким чином,
законодавство гарантує жінкам і меншинам можливість лише змагатись за перемогу на
виборах.
Статути всіх парламентських політичних партій не містять будь-яких положень щодо
порядку висування на виборах жінок та національних меншин.
Результати фокус-груп, в ході яких обговорювався цей Звіт, свідчить про те, що:
• стимулювання представництва жінок у виборчих списках на сьогодні не
розглядається в якості першочергового напряму реформування виборчого
законодавства – більш актуальним напрямом реформування законодавства про
вибори є зменшення впливу партійного керівництва на висування кандидатів на
виборах;
• прямі методи забезпечення паритету представників обох статей у списках
кандидатів, насамперед – у вигляді гендерних квот, оцінюються критично (як
правило, підставою для критики є положення статті 24 Конституції, яка
гарантує рівність громадян перед законом, незалежно від статевої
приналежності).
Звідси випливає, що: 1) забезпечення принципу паритету представників обох статей при
висуванні кандидатів на виборах є завданням середньострокової перспективи; 2)
53

Ukraine. Presidential Election. 17 January and 7 February 2010. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final
Report. – Warsaw, 28 April 2010. - p. 20; http://www.osce.org/documents/odihr/2010/04/43675_en.pdf
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За результатами спостереження за виборами 2007 року Місія ОБСЄ/БДІПЛ рекомендувала вжити заходів,
спрямованих на розширення участі жінок у виборах, а також привести положення Закону „Про політичні партії
в Україні” та „Про вибори народних депутатів України” у відповідність до Закону „Про забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків”. Див.: Ukraine. Pre-Term Parliamentary Elections 30 September 2007.
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 20 December 2007. – Recommendations 34, 35;
http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/29054_en.pdf
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забезпечення цього принципу має здійснюватись непрямими методами, тобто – без фіксації
квот представництва у виборчих списках. Необхідно також, щоб Конституційний Суд
України офіційно розтлумачив зміст статті 22 Конституції, зокрема - дав відповідь на
питання про те, чи порушує впровадження квот представництва однієї статі при висуванні
кандидатів на виборах принцип рівності громадян перед законом. Необхідність такого
тлумачення випливає зокрема, і з позиції Венеціанської комісії, відповідно до якої
„законодавчі норми, які встановлюють мінімальну частку представництва осіб кожної статі
серед кандидатів не можуть вважатись порушенням принципу рівного виборчого права,
якщо вони мають конституційну основу” 55 .
Таблиця 2. Забезпечення представництва жінок у виборних органах
Механізми

Приклади
Албанія, Бельгія, Боснія, Вірменія, Греція, Іспанія, Македонія,
Законодавчі квоти
Португалія, Сербія, Словенія, Франція
Афганістан, Бурунді, Єгипет, Йорданія, Киргизстан, Судан, Танзанія,
Зарезервовані місця
Уганда,
Франція
Чергування кандидатів у списку
Хорватія
Додаткове державне фінансування
ХДС в Німеччині, Соціалістична партія Португалії, Ліберальнодемократична партія Великобританії, Лейбористська партія Ірландії,
Лейбористська партія Великобританії, Соціалістична партія Франції,
Зелені (Люксембург), Австрійська народна партія, СоціальноДобровільні квоти
Демократичний Альянс Ісландії, Партія італійських комуністів,
Альянс 90/Зелені (Німеччина), Угорська соціалістична партія, СоціалДемократична партія Чехії і т.д. З 76 партій, представлених у нижніх
палатах 10 і більше членами, 35 встановили квоти (станом на 2000 р.)
1. IDEA Global Database of Quotas for Women; http://www.quotaproject.org/
2. Code of Good Practice in the Field of Political Parties, adopted by the Venice Commission at its
77th Plenary Session (Venice, 12-13 December 2009) and Explanatory Report, adopted by the
Джерело:
Venice Commission at its 78th Plenary Session (Venice, 13-14 March 2009);
http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)021-e.asp

iii) Додаткові прямі або непрямі переваги, привілеї, які надаються державою
(державними фондами) партіям у разі сприяння жінкам
Держава не надає будь-яких переваг партіям за сприяння жінкам.
iv) Застосування внутрішньопартійних правил або положень законодавства щодо
забезпечення представництва жінок; відповідальність за порушення таких правил
Оскільки законодавство стосовно забезпечення представництва жінок є суто
декларативним, воно не може ефективно застосовуватись на практиці.
Закон передбачає відповідальність лише за дискримінацію за ознакою статі. Відповідно
до статті 161 Кримінального кодексу України, пряме чи непряме обмеження прав
(включаючи право обирати чи бути обраним) або встановлення привілеїв за ознакою статі
караються штрафом (3400 – 8500 грн. або 300 – 751 євро), обмеженням волі на строк до 5
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3 років або без такого. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також
вчинені службовою особою, караються штрафом (8500 – 17000 грн. або 751 – 1503 євро) або
позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
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Declaration on Women’s Participation in Elections, adopted by the Venice Commission at its 67th plenary session
(Venice, 9-10 June 2006) on the basis of contributions by Mr Francois Luchaire (Member, Andorra), Ms Hanna
Suchocka (Member, Poland). – p. 2; http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)020-e.asp
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d. Представництво меншин у політичних партіях
i) Законодавче визначення поняття „меншина”
Визначення поняття „національних меншин” закріплено у Законі „Про національні
меншини в Україні” від 25 червня 1992 року. Згідно із статтею 3 цього Закону,
національними меншинами є громадяни України, які не є українцями за національністю,
виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Закон не
передбачає офіційного визнання національних меншин державою (кожен, хто вважає себе
представником національної меншості належить до національних меншин).
ii) Наявність внутрішньопартійних правил (законів) щодо забезпечення
представництва національних меншин або їх представників у керівних органах партій
Законів стосовно представництва (представників) національних меншин в керівних
органах партій не існує. Статути парламентських партій також не містять відповідних
положень.
iii) Наявність внутрішньопартійних правил (законів) щодо забезпечення
представництва національних меншин або їх представників серед кандидатів на
публічні посади від партії, спосіб забезпечення такого представництва (гарантування
обрання, гарантування можливості змагатись за перемогу на виборах)
Стаття 9 Закону „Про національні меншини в Україні” декларує право національних
меншин „обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів
законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого і регіонального самоврядування, в армії,
на підприємствах, в установах і організаціях”. Однак Закон не передбачає будь-яких
механізмів втілення цих положень в життя. Статути „парламентських” політичних партій не
містять положень щодо забезпечення представництва (представників) національних меншин
серед кандидатів на публічні посади. Таким чином, партійні правила і законодавчі
положення гарантують національним меншинам лише можливість конкуренції на виборах,
однак не надають електоральних переваг 56 .
4. Фінансування партій
a. Державні субвенції
i) Державне фінансування партій / афілійованих з партіями організацій
(наприклад, партійних дослідницьких інститутів і т.п.): обсяг, умови, обмеження, цілі,
критерії, правила розподілу коштів, строки
На сьогоднішній день в Україні не існує прямого державного фінансування політичних
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З метою забезпечення ефективного представництва національних меншин у виборних органах влади, Місія
ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами у 2007 році рекомендувала: 1) проводити консультації з
представниками національних меншин при внесенні змін до виборчого законодавства; 2) врахувати у
національному законодавстві Лундські рекомендації Верховного комісара ОБСЄ з питань національних
менших щодо ефективної участі національних меншин в публічному житті, а також Керівні принципи
ОБСЄ/БДІПЛ щодо сприяння участі національних меншин у виборчому процесі. Див.: Ukraine. Pre-Term
Parliamentary Elections 30 September 2007. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 20
December 2007. – Recommendation 36; http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/29054_en.pdf
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партій 57 . Держава надає підтримку партіям виключно опосередковано (шляхом звільнення
партій від оподаткування, зниження податкових зобов’язань і віднесення внесків донорів до
податкового кредиту, надання партіям, блокам і кандидатам безкоштовного доступу до
державних ЗМІ під час загальнодержавних і місцевих виборів тощо).
27 листопада 2003 року парламентом було внесено зміни до низки законодавчих актів
України у зв’язку із запровадженням державного фінансування політичних партій. Цими
змінами Закон „Про політичні партії в Україні” було доповнено окремим новим розділом та
низкою положень, пов’язаних із запровадженням державного фінансування партій. Фактично,
ці зміни мали набути чинності у 2006 році (в частині, що стосувалась відшкодування витрат
на виборчу кампанію) та у 2007 році (в частині, що стосувалась прямого державного
фінансування статутної діяльності політичних партій), однак Закон „Про Державний бюджет
України на 2007 рік” зупинив дію цих положень на 2007 рік, а Закон „Про державний
бюджет України на 2008 рік” взагалі скасував їх. 22 травня 2008 року Конституційний Суд
визнав відповідні положення Закону „Про Державний бюджет України на 2008 рік” такими,
що не відповідають Конституції 58 , але оскільки рішення Конституційного Суду не мають
зворотної дії в часі, дію скасованих положень Закону „Про політичні партії в Україні”
відновлено не було.
Згідно із скасованою статтею 17-1 Закону „Про політичні партії в Україні”, пряме
державне фінансування мало здійснюватись у двох формах: 1) фінансування статутної
діяльності політичних партій, не пов’язаної з їхньою участю у виборах до органів державної
влади і органів місцевого самоврядування; 2) у формі відшкодування витрат з виборчих
фондів партій, у тому числі партій, які входили до складу виборчих блоків. Право на пряме
державне фінансування повинні були отримати партії, які самостійно або у складі виборчих
блоків подолали 3% виборчий бар’єр 59 . В аналогічному порядку мало здійснюватись і
відшкодування витрат партій на парламентські вибори. Стаття 17-2 Закону „Про політичні
партії в Україні” (також скасована) встановлювала граничний обсяг фінансування статутної
діяльності партій, який визначався шляхом множення 1% розміру мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня року, що передував року початку державного фінансування, на
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Пряме державне фінансування політичних партій запроваджено у більшості країн Європи. Винятки з цього
правила становлять лише Україна, Латвія та Молдова (в Молдові пряме державне фінансування партій
зупинено). Відсутність прямого державного фінансування негативно оцінюється GRECO. Див., наприклад:
Group of States against corruption. Third Evaluation Round. Evaluation Report on Latvia on Transparency of Party
Funding (Theme II). – р. 23;
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)1_Latvia_Two_EN.pdf
58
Рішення Суду не було пов’язане безпосередньо із державним фінансуванням партій. В процесі розгляду
справи Конституційний Суд вирішував, чи може Закон про Державний бюджет України зупиняти або
скасовувати дію законів, які встановлюють або змінюють обсяг прав і обов’язків, визначених іншими законами
України. Вирішуючи справу, Конституційний Суд України дійшов висновку, що Законом про Державний
бюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію або скасовувати їх, оскільки з об’єктивних
причин це створює протиріччя у законодавстві, і як – наслідок скасування та обмеження прав і свобод людини і
громадянина. Більш детально див.: Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України; http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-08&p=1268178034135029
59
Законодавство окремих європейських країн також передбачає пряме державне фінансування лише
парламентських партій (наприклад, в Іспанії, Фінляндії). У той же час Венеціанська комісія з метою
гарантування рівних можливостей для різних політичних сил рекомендує не обмежувати державне
фінансування лише фінансуванням парламентських партій, але і поширити його на партії, які „представляють
значну частину електорату і висувають кандидатів на виборах”. Див: Guidelines and Report on Financing of
Political Parties, adopted by the Venice Commission. – p. 5; http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)008e.asp). Надання прямої державної підтримки лише парламентським партіям критично оцінюється GRECO (Див.:
Group of States against corruption. Third Evaluation Round. Evaluation Report on Spain on Transparency of Party
Funding (Theme II). – p. 15;
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)3_Spain_Two_EN.pdf; Group of
States against corruption. Third Evaluation Round. Evaluation Report on Finland on Transparency of Party Funding
(Theme II). – p. 13;
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2007)2_Finland_Two_EN.pdf)
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кількість виборців, включених до списків виборців на останніх чергових виборах народних
депутатів України. Ця сума мала розподілятись Міністерством юстиції між партіями і
виборчими блоками, які подолали виборчий бар’єр, пропорційно до кількості голосів
виборців, поданих за кандидатів від відповідної партії чи блоку на парламентських виборах.
Виборчі блоки мали розподіляти отримані кошти в порядку, визначеному угодою між
партіями, що входили до складу відповідного виборчого блоку. Гранична сума коштів, яка
могла бути отримана партією чи виборчим блоком в якості відшкодування витрат на виборчу
кампанію з парламентських виборів встановлювалась статтею 98 Закону про парламентські
вибори (цю статтю також виключено). Згідно з нею політичним партіям і виборчим блокам,
які подолали виборчий бар’єр, відшкодовувались фактично здійснені витрати, але не більше
ніж 100 000 розмірів мінімальної місячної заробітної плати для кожної партії, виборчого
блоку. Партії, що входили до складу виборчого блоку, мали розподіляти отримані кошти
відповідно до угоди між ними. До вилучення із Закону про парламентські вибори статті 98,
Центральною виборчою комісією двічі приймалось рішення про відшкодування політичним
партіям витрат, пов’язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації – у 2006 р. (після
чергових виборів народних депутатів України) та у 2007 р. (після позачергових виборів
народних депутатів). Суми відшкодування зазначено у Таблиці 3.
Таблиця 3. Відшкодування партіям витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації (2006,
2007 рр.)
Назва партії (блоку)

2006
Сума для відшкодування
Партія регіонів
35 000 000
„Блок Юлії Тимошенко”
13 500 885
Блок „Наша Україна”
35 000 000
Соціалістична партія України
35 000 000
Комуністична партія України
8 352 358
Блок Литвина
0 (не подолав бар’єр)
Усього
126 853 243
1) Постанова ЦВК від 4.05.2006 р. № 1215;
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=21638&what=0
Джерело:
2) Постанова ЦВК від 6.11.2007 р. № 554;
http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=23369&what=0

2007
Сума для відшкодування
44 000 000
44 000 000
44 000 000
0 (не подолала бар’єр)
14 836 862
39 147 393
185 984 255

ii) Державне фінансування партійних фракцій у парламенті як функціональний
еквівалент фінансування партій: обсяг, умови, обмеження
Державні кошти парламентським фракціям безпосередньо не надаються. Їх діяльність
забезпечує Апарат Верховної Ради України, у тому числі шляхом надання необхідних
документів, аналітичних матеріалів, приміщень для проведення засідань, обладнання, засобів
зв’язку тощо. Працівники секретаріату фракції є державними службовцями і отримують
заробітну плату безпосередньо з Державного бюджету. Загальний обсяг прямої підтримки
діяльності фракцій оцінити неможливо, оскільки кошторис Верховної Ради України є
документом з обмеженим доступом.
iii) Державне фінансування кандидатів на публічні посади: обсяг, умови,
обмеження
Держава та органи місцевого самоврядування не надають прямої фінансової підтримки
суб’єктам виборчого процесу; кандидатам, партіям і блокам надається лише непряма
підтримка.
iv) Непрямі переваги, підтримка, податкові пільги для партій і кандидатів
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(наприклад, зменшення бази оподаткування на суму внесків, віднесення внесків до
податкового кредиту, безкоштовний ефірний час або пільги з оплати вартості ефірного
часу, безкоштовне або за пільговими розцінками надання в користування державних
будівель для проведення зустрічей чи стендів для оголошень)
Політичні партії мають статус неприбуткових організацій. Це означає, що за загальним
правилом партії не сплачують податки, включаючи податок на прибуток підприємств з
певних видів доходів (стаття 7.11.3 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”).
Перелік доходів, які звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств,
включає майно і доходи, отримані безоплатно або в якості безповоротної фінансової
допомоги чи пожертвувань, пасивні доходи (дивіденди, проценти, роялті), майно і доходи,
отримані від здійснення основної діяльності політичної партії (включаючи доходи від
продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційних чи пропагандистських
матеріалів, виробів з партійною символікою, проведення фестивалів, виставок, лекцій та
інших політичних заходів). Також, відповідно до статті 5.3.2. Закону „Про податок з доходів
фізичних осіб”, особа може включити до складу податкового кредиту звітного року суму
коштів або вартість майна, переданих нею у вигляді пожертвувань або благодійних внесків
на користь неприбуткових організацій (включаючи партії) у розмірі, що перевищує 2%, але
не більше 5% загального оподатковуваного доходу звітного року. Згідно із статтею 5.2.2.
Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”, сума коштів або вартість товарів
(робіт, послуг), добровільно переданих протягом звітного року неприбутковим організаціям
(включаючи партії) у розмірі, що перевищує 2% але є меншим за 5% оподатковуваного
доходу попереднього року, можуть бути віднесені до валових витрат платника податку на
прибуток підприємств. В інших формах непряма державна підтримка партіям не надається.
Кандидати, партії і виборчі блоки як суб’єкти виборчого процесу на виборах також
звільняються від сплати податків. Іншою формою непрямої державної підтримки є
виготовлення інформаційних плакатів суб’єктів виборчого процесу, виділення
безкоштовного ефірного часу на державному телебаченні і радіо, а також опублікування
передвиборних програм суб’єктів виборчого процесу.
На парламентських виборах з Державного бюджету України фінансуються наступні
види агітаційної діяльності: 1) опублікування передвиборної програми кожної партії і
виборчого блоку в офіційних виданнях „Голос України” та „Урядовий кур’єр”, а також в
одному регіональному друкованому ЗМІ у кожному регіоні; 2) виділення ефірного часу для
здійснення передвиборної агітації для кожної партії, виборчого блоку (для кожної партії
(блоку): 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі, 60 хвилин на
загальнонаціональному радіоканалі, по 20 хвилин на регіональних телеканалах і по 20
хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів); 3) виготовлення інформаційних
плакатів партій і блоків з їхніми передвиборними програмами, списками кандидатів та
фотографіями перших п’яти кандидатів виборчих списків (2 примірники інформаційного
плакату партії, блоку на кожну виборчу дільницю). На президентських виборах держава
фінансує: 1) виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у Президенти з
передвиборними програмами кандидатів, інформацією про них та їхніми фотографіями (по 5
примірників плакатів кандидатів на кожну виборчу дільницю); 2) надання ефірного часу для
здійснення передвиборної агітації кожному кандидату (30 хвилин на загальнонаціональному
каналі телебачення, 45 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, 30 хвилин на
регіональних телеканалах у кожному з регіонів, 20 хвилин на регіональних радіоканалах у
кожному з регіонів); 3) надання ефірного часу для дебатів між кандидатами у Президенти (не
менше 60 хвилин на кожних двох кандидатів перед першим туром голосування та не менше
100 хвилин для двох кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного
голосування, перед проведенням повторного голосування); 4) опублікування передвиборних
програм кандидатів у Президенти в офіційних друкованих виданнях „Голос України” та
„Урядовий кур’єр”, а також у регіональних друкованих ЗМІ кожного з регіонів. На місцевих
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виборах з місцевих бюджетів фінансуються такі види агітаційної діяльності: 1) виготовлення
інформаційних плакатів кандидатів на місцевих виборах з їхніми передвиборними
програмами (передвиборними програмами місцевих організацій партій, виборчих блоків, які
висунули кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі), загальною інформацією про
кандидатів та їхніми фотографіями, виборчими списками кандидатів (у багатомандатних
виборчих округах) (по 2 примірники кандидата (місцевої організації партії, виборчого блоку)
на кожну виборчу дільницю); 2) опублікування передвиборної програми кожного кандидата
у одномандатному виборчому окрузі, опублікування передвиборної програми кожної
місцевої організації партії, виборчого блоку (у багатомандатному виборчому окрузі) в
місцевих та регіональних друкованих ЗМІ; 3) надання ефірного часу для здійснення
передвиборної агітації кожному кандидату в одномандатному виборчому окрузі, кожній
місцевій організації партії (блоку) у багатомандатному виборчому окрузі (обсяг ефірного
часу для суб’єктів виборчого процесу залежить від обсягу коштів, виділених з місцевого
бюджету).
v) Визначення „справедливості” як критерію державного фінансування
(пропорційність, рівність тощо). Обмеження щодо несанкціонованого використання
державних ресурсів.
Справедливість визначається як рівність – всі партії мають однаковий статус, всі
суб’єкти виборчого процесу мають однаковий доступ до державних ресурсів під час
відповідних виборчих кампаній. Несанкціоноване використання державних ресурсів
кандидатом на виборах, який обіймає посаду в органі державної влади чи місцевого
самоврядування, може мати наслідком скасування його реєстрації, а також може бути
підставою для притягнення його до кримінальної чи адміністративної відповідальності.
b. Обмеження щодо залучення коштів
i) Дозволені та заборонені джерела фінансування партій і кандидатів
Згідно із статтею 21 Закону „Про об’єднання громадян”, політичні партії можуть
отримувати фінансування з наступних джерел: 1) майна та коштів, переданих засновниками
та членами політичної партії; 2) коштів та майна, отриманих у вигляді членських внесків та
власних коштів політичної партії; 3) майна та коштів, пожертвуваних громадянами,
підприємствами, установами і організаціями; 4) майна, набутого в результаті господарської
діяльності, зокрема, від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційнопропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів,
виставок, лекцій, інших політичних заходів. Таким чином, перелік дозволених джерел
фінансування обмежується лише тими джерелами фінансування, які прямо заборонені
законом.
Заборонені джерела фінансування політичних партій визначаються статтею 14 Закону
„Про політичні партії в Україні” та статтею 22 Закону „Про об’єднання громадян”. Партії не
можуть фінансуватись: 1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними і комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також
юридичними особами, у майні яких є частки державної чи комунальної власності або
власності нерезидентів 60 ; 3) підприємствами, в яких частка іноземної власності перевищує
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Водночас Закон не забороняє здійснювати внески на користь партій юридичними особами – постачальниками
робіт, товарів і послуг для потреб органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Це не
узгоджується із статтею 5 Спільних правил проти корупції у фінансуванні політичних партій і виборчих
кампаній. Див.: Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on common rules
against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns (Adopted by the Committee of Ministers
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20%; 4) іноземними державами, іноземними громадянами, особами без громадянства,
іноземними підприємствами, установами і організаціями; 5) анонімними особами або під
псевдонімом; 6) благодійними та релігійними об’єднаннями і організаціями; 7) політичними
партіями, які не входять до виборчого блоку; 8) нелегалізованими об’єднаннями громадян.
Стаття 22 Закону „Про об’єднання громадян” забороняє політичним партіям отримувати
доходи від акцій та інших цінних паперів. На відміну від громадських організацій,
політичним партіям заборонено засновувати підприємства, за винятком засобів масової
інформації (стаття 24 Закону „Про об’єднання громадян”), а також здійснювати комерційну
діяльність, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистськоагітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят,
виставок, лекцій та інших суспільно-політичних заходів.
Виборчий фонд кандидата на пост Президента може бути сформований з його власних
коштів, коштів політичної партії, яка його висунула (коштів партії, яка входить до
виборчого блоку, що висунув кандидата), а також внесків фізичних осіб (стаття 43 Закону про
президентські вибори).
Згідно із статтею 53 Закону про парламентські вибори, виборчий фонд політичної
партії (виборчого блоку) формується за рахунок власних коштів політичної партії (партій,
що утворили виборчий блок), а також внесків фізичних осіб.
Джерела формування виборчих фондів на місцевих виборах визначено статтею 86
Закону про місцеві вибори, згідно з якою виборчий фонд місцевої організації партії (блоку),
яка висунула кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, формується за рахунок
коштів такої організації (місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку), а
також внесків фізичних осіб; виборчі фонди кандидатів на посади сільських, селищних,
міських голів та кандидатів в одномандатному виборчому окрузі формуються за рахунок
їхніх власних коштів, коштів місцевої організації партії (місцевої організації партії, яка
утворила виборчий блок), яка висунула кандидата, а також внесків фізичних осіб.
Іноземні громадяни, особи без громадянства та анонімні особи не мають права
здійснювати внески до виборчих фондів партій, блоків та кандидатів як на
загальнодержавних, так і на місцевих виборах (стаття 43 Закону про президентські вибори,
стаття 53 Закону про парламентські вибори, стаття 86 Закону про місцеві вибори).
ii) Обмеження анонімних внесків на користь партій
Анонімні внески на користь партій заборонені (стаття 14 Закону „Про політичні партії в
Україні”). Анонімні внески до виборчих фондів політичних партій, блоків та кандидатів
також заборонені (стаття 43 Закону про президентські вибори, стаття 53 Закону про
парламентські вибори, стаття 86 Закону про місцеві вибори).
iii) Обмеження щодо величини внесків від різних категорій донорів (від
професійних спілок, корпорацій, постачальників робіт, товарів і послуг для державних
потреб, державних організацій, підприємств з часткою державної власності,
неприбуткових організацій, організацій, звільнених від сплати податків, інших
„специфічних” донорів)

on
8
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2003
at
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835th
meeting
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec(2003)4_EN.pdf
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Ministers’

Deputies);
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Чинним законодавством не встановлено обмежень щодо розміру внесків 61 на користь
політичної партії від будь-яких донорів 62 , які мають право здійснювати внески на користь
партій. Певні категорії донорів (органи державної влади та місцевого самоврядування;
державні і комунальні підприємства, установи і організації; юридичні особи у майні яких є
частки державної чи комунальної власності або власності нерезидентів; підприємства, в яких
частка іноземної власності перевищує 20%; іноземні держави, іноземні громадяни, особи без
громадянства, іноземні підприємства, установи і організації; анонімні особи або під
псевдонімом; благодійні та релігійні об’єднання і організації; політичні партії, які не входять
до виборчого блоку; нелегалізовані об’єднання громадян) взагалі не мають права
здійснювати внески на користь партій.
На президентських виборах розмір внесків до виборчого фонду кандидата з боку
партії, яка його висунула, а також самого кандидата, не обмежуються. Внесок фізичної особи
до виборчого фонду кандидата у Президенти не повинен перевищувати 400 мінімальних
розмірів заробітної плати (347 600 грн. або 30 734 євро).
На парламентських виборах, як і на президентських виборах, не встановлюються
обмеження щодо кількості та розмірів внесків від політичної партії до її власного виборчого
фонду або виборчого фонду блоку, до складу якого входить партія. Внесок фізичної особи до
виборчого фонду партії або блоку не повинен перевищувати 400 мінімальних розмірів
заробітної плати (347 600 грн. або 30 734 євро).
На місцевих виборах внески від місцевих організацій партії до їхніх власних виборчих
фондів, виборчого фонду блоку, до складу якого входить місцева організація партії,
виборчих фондів кандидатів, висунутих місцевою організацією партії в одномандатних
виборчих округах, не обмежуються за розміром і кількістю перерахувань. В одномандатних
виборчих округах внески кандидатів до їхніх власних виборчих фондів також не
обмежуються за розміром і кількістю перерахувань. Внесок фізичної особи до будь-якого
виборчого фонду на будь-яких місцевих виборах не повинен перевищувати 3 мінімальних
розмірів заробітної плати (2607 грн. або 231 євро).
iv) Регулювання позик на користь партії
Політична партія може отримувати позики від будь-яких осіб, які мають право
здійснювати внески на користь політичних партій. Розмір позики від однієї особи не
обмежується. Згідно із Законом „Про оподаткування прибутку підприємств”, кредит є
різновидом безповоротної фінансової допомоги і, як і внесок, не підлягає оподаткуванню
податком на прибуток підприємств (стаття 22 Закону „Про об’єднання громадян”, статті
1.22.1 та 7.11.3. Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”).
Під час проведення виборів кандидати та партії можуть фінансувати здійснення
передвиборної агітації за рахунок позик лише у випадку, якщо останні були перераховані
ними до власних виборчих фондів.
v) Регулювання внесків у натуральній формі (in-kind donations)
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В Українському законодавстві відсутнє чітке визначення поняття внеску на користь політичної партії. Саме
поняття внеску тлумачиться звужено – лише як кошти або майно, отримані партією. У цьому контексті
необхідно відзначити, що у статті 2 Спільних правил проти корупції у фінансуванні політичних партій і
виборчих кампаній „внесок” визначається більш широко – як усвідомлена дія, спрямована на надання партії
економічних або інших переваг. Див.: Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states
on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns (Adopted by the
Committee of Ministers on 8 April 2003 at the 835th meeting of the Ministers’ Deputies);
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec(2003)4_EN.pdf
62
Відсутність таких обмежень не відповідає статті 3 Спільних правил проти корупції у фінансуванні партій і
виборчих кампаній, якою державам-членам Ради Європи рекомендовано розглянути можливість впровадження
обмежень розміру внесків на користь політичних партій.
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Визначення поняття „внеску” охоплює виключно внески, які були отримані партією
безпосередньо, у вигляді майна (активів) чи коштів. Таким чином, Закон „Про політичні
партії в Україні” не може бути застосований щодо непрямих внесків у натуральній формі.
Партія може отримувати їх з будь-якого джерела, величина натурального внеску (внесків) з
одного й того ж самого джерела протягом певного періоду не обмежується; законодавство не
зобов’язує партії відображувати такі внески у їхніх фінансових звітах, не встановлює
процедури визначення розміру таких внесків (наприклад, на основі звичайних цін на ринку
для аналогічних типів товарів, послуг тощо).
Закони про вибори містять окремі положення, спрямовані на обмеження здійснення
внесків у натуральній формі на користь суб’єктів виборчого процесу: 1) засобам масової
інформації заборонено встановлювати знижки (доплати) на оплату ефірного часу та
друкованої площі; 2) здійснення передвиборної агітації може фінансуватись лише за рахунок
коштів Державного бюджету (на загальнодержавних виборах), місцевих бюджетів (на
місцевих виборах), а також за рахунок коштів виборчих фондів; інші джерела фінансування
заборонені (іншими словами, кожен, хто бажає фінансувати передвиборну агітацію може
здійснювати таке фінансування лише через виборчі фонди); 3) здійснення передвиборної
агітації у ЗМІ дозволяється лише за умови підписання відповідного договору між суб’єктом
виборчого процесу і ЗМІ та за умови передоплати вартості ефірного часу чи друкованої
площі; право розміщувати передвиборну агітацію у ЗМІ належить виключно суб’єктам
виборчого процесу; 4) якщо власник приміщень надав у користування приміщення одному із
суб’єктів виборчого процесу, він зобов’язаний надати такі приміщення іншим суб’єктам
виборчого процесу на тих самих умовах (за однаковою ціною тощо); це ж саме правило
застосовується до друкованих і аудіовізуальних ЗМІ; 5) кандидатам, які обіймають посади в
органах публічної влади, державних і комунальних підприємствах, установах і організаціях,
заборонено залучати для здійснення передвиборної агітації своїх підлеглих, транспорт,
зв’язок, приміщення за місцем роботи тощо.
У той же час, закони про вибори опосередковано дозволяють здійснювати внески у
натуральній формі на користь суб’єктів виборчого процесу: 1) будь-яка особа має право
безкоштовно агітувати за чи проти партії, блоку, кандидата; 2) використання приміщень та
ЗМІ, які належать суб’єктам виборчого процесу (партіям та блокам – на виборах у
багатомандатних виборчих округах, кандидатам на виборах в одномандатних округах) не
підлягає будь-яким обмеженням та регулюванню; 3) будь-яка особа (включаючи юридичних
осіб) може здійснювати передвиборну агітацію безоплатно; безоплатне здійснення
передвиборної агітації не обмежується і не регулюється.
vi) Обмеження щодо внутрішньопартійних перерахувань коштів (між різними
рівнями організації, між підрозділами різних рівнів, між різними виборчими округами)
Внутрішньопартійні перерахування коштів регламентуються статутами партій і не
підлягають законодавчим обмеженням (стаття 16 Закону „Про політичні партії в Україні”).
Під час перебігу виборчих кампаній до уваги має братись лише одне обмеження: право
здійснювати „внутрішні” внески до виборчого фонду належить тому виборчому суб’єкту,
який висунув кандидата на відповідних виборах. Це означає, що, наприклад, партія не може
перераховувати кошти безпосередньо до виборчих фондів кандидатів, висунутих місцевою
організацією партії, або до виборчого фонду власної місцевої організації, яка бере участь у
місцевих виборах. У цьому випадку партія спочатку має перерахувати кошти своїй місцевій
організації, а місцева організація, відповідно, перерахує отримані кошти до власного
виборчого фонду, виборчого фонду кандидата в одномандатному виборчому окрузі,
висунутого місцевою організацією партії, або до виборчого фонду блоку, до складу якого
входить місцева організація партії і т.д.
vii) Роль членських внесків та (або) інших прямих платежів членів у фінансуванні
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партій
На сьогоднішній день частка членських внесків в партійних бюджетах достовірно
невідома. В ході обговорення цього Звіту на фокус-групах представники партій
наголошували на тому, що частка членських внесків у загальних надходженнях партій не
перевищує 5%. Достовірно встановити обсяг фінансування партій за рахунок членських
внесків неможливо, оскільки у фінансових звітах політичних партій ці внески, згідно з
актами ДПА, повинні включатись до загальної суми всіх надходжень з усіх джерел
фінансування (Наказ ДПАУ № 233 від 11.07.1997 р. „Про затвердження форми Звіту про
використання коштів неприбуткових організацій і установ та порядку їх заповнення”). Ці
звіти в узагальненій формі щорічно публікуються партіями і на сьогоднішній день є
найбільш надійним джерелом інформації щодо їх фінансування (хоча фінансовий звіт
політичної партії не включає фінансові звіти всіх місцевих партійних організацій – місцеві
організації партій зі статусом юридичних осіб готують і подають органам державної
податкової служби свої власні фінансові звіти). Законодавство не зобов’язує партії
оприлюднювати звіти про членські внески окремо від фінансового звіту, і партії, у свою
чергу, особливо не поспішають оприлюднювати такі звіти за власною ініціативою.
Інформація щодо членських внесків не оприлюднюється і на веб-сайтах політичних партій.
На думку деяких експертів, загальна частка членських внесків у загальному обсязі
фінансування політичних партій є незначною. Можливо, єдиним винятком з цього правила є
Комуністична партія України, однак і вона за рахунок членських внесків може
профінансувати лише від 10% до 50% потреб своїх місцевих організацій 63 .
viii) Регулювання відносин між партіями та афілійованими групами (наприклад,
профспілками) в частині внесків, спільного використання ресурсів (наприклад,
будівель), найму працівників
Відносини між партіями та афілійованими з ними групами не регулюються взагалі
(законодавство лише встановлює обмеження щодо джерел фінансування політичних партій).
Партія може здійснювати фінансування тих видів діяльності, які передбачені її статутом,
наприклад, - надавати фінансову підтримку іншим неприбутковим організаціям. Аналогічне
правило застосовується і до інших організацій – вони можуть забезпечувати партію
фінансовою підтримкою, якщо це не суперечить положенням їхніх статутів і якщо відповідна
організація має право здійснювати внески на користь політичної партії.
Під час виборчих кампаній юридичним особам (крім партій та їхніх місцевих
організацій, що висунули кандидатів) заборонено здійснювати пряме фінансування
передвиборної агітаційної діяльності.
ix) Регулювання підприємницької діяльності партій як способу залучення
фінансових ресурсів, відмінності між регулюванням підприємницької діяльності партій
та інших суб’єктів підприємництва
За загальним правилом партії не мають права здійснювати комерційну
(підприємницьку) діяльність. Єдиним винятком з цього правила є продаж суспільнополітичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з партійною
символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій та інших політичних заходів
(стаття 21 Закону „Про об’єднання громадян”, статті 7.11.11. та 7.11.13. Закону „Про
оподаткування прибутку підприємств”). Доходи, отримані від цих видів діяльності
звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств на підставі статті 7.11.3.
Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”. Політичні партії не можуть отримувати
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Відповідно до інформації Комітету виборців України; http://www.pravda.com.ua/news/4b1a9c7532f13/
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доходи від акцій та інших цінних паперів, засновувати підприємства (за винятком ЗМІ).
x) Строки дії обмежень (постійно/ лише під час проведення виборів), визначення
„виборчого періоду”
Обмеження щодо фінансування політичних партій застосовуються постійно.
Обмеження щодо фінансування партій як суб’єктів виборчого процесу застосовуються
лише під час виборчого процесу і лише до суб’єктів виборчого процесу. Це означає, зокрема,
що юридичні особи не мають права здійснювати внески до виборчих фондів партій, однак
вони можуть їх здійснювати їх на користь безпосередньо партій, а останні, у свою чергу перераховувати отримані кошти до своїх виборчих фондів (оскільки внески партій до
виборчих фондів на підлягають обмеженням за розміром і кількістю перерахувань).
У законах про вибори відсутнє чітке визначення „виборчого періоду”. З огляду на те,
що передбачені законом обмеження можуть бути застосовані лише до суб’єктів виборчого
процесу, „виборчий період” збігається з періодом здійснення передвиборної агітації. На
парламентських виборах період здійснення передвиборної агітації починається з моменту
прийняття ЦВК рішення про реєстрацію кандидат(ів), висунутих партією або блоком, і
завершується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування (стаття 65 Закону про
парламентські вибори). На президентських виборах період здійснення передвиборної
агітації починається з наступного дня після прийняття ЦВК рішення про реєстрацію
кандидата у Президенти і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем
голосування. Перед проведенням повторного голосування період здійснення передвиборної
агітації розпочинається наступного дня після прийняття ЦВК рішення про призначення
повторного голосування і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем
голосування (стаття 57 Закону про президентські вибори). На місцевих виборах період
здійснення передвиборної агітації розпочинається з моменту прийняття територіальною
виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) і закінчується о 24
годині останньої п’ятниці перед днем голосування (стаття 50 Закону про місцеві вибори).
c. Граничні суми витрат
i) Граничні суми витрат партій, кандидатів (загалом і на конкретні цілі)
Закон „Про політичні партії в Україні” не встановлює будь-яких обмежень сум
витрат політичних партій. Як і інші юридичні особи, партії можуть витрачати кошти
лише на цілі та види діяльності, передбачені їхніми статутами.
На президентських і парламентських виборах граничні суми витрат коштів виборчих
фондів партій, виборчих блоків (на парламентських виборах), кандидатів на пост
Президента, не передбачені 64 . Відповідні обмеження встановлено лише для місцевих
виборів. Гранична сума витрат коштів з виборчих фондів не є фіксованою і визначається
кількістю виборців у відповідному виборчому окрузі (від 20 000 грн. до 1 000 000 грн. (1768
– 88 417 євро) для місцевої організації партії чи виборчого блоку; не більше половини
зазначеної суми для кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів; 50
мінімальних розмірів заробітної плати (3842 євро) для кандидатів, висунутих в
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Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендували розглянути можливість відновлення обмежень
граничних сум витрат коштів виборчих фондів на рівні, який би дозволяв вільно проводити виборчу кампанію.
Відновлення відповідних обмежень дозволило б також забезпечити рівність можливостей суб’єктів виборчого
процесу у здійсненні передвиборної агітації. Див.: Joint Opinion on the Law on Amending Some Legislative Acts
on the Election of the President of Ukraine adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on 24 July 2009 by the Venice
Commission and the OSCE/ODIHR, adopted by the Council for Democratic Elections at its 30th meeting (Venice, 8
October 2009) and by the Venice Commission at its 80th Plenary Session (Venice, 9-10 October 2009) on the basis of
comments by Ms Angelika Nussberger (Substitute Member, Venice Commission, Germany), Mr Jessie Pilgrim
(Electoral expert, OSCE/ODIHR). – П. 49; http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)040-e.asp
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одномандатних виборчих округах).
Таблиця 4. Розміри виборчих фондів на президентських і парламентських виборах 1991 –
2010 рр.
Роки
З 05.07.1991
до 16.03.1994
р.
З 24.02.1994
р.
до
05.03.1999 р.

З 05.03.1999
до 18.03.2004

З 18.03.2004
до 21.08.2009

Президентські вибори
Закон не передбачав можливість
утворення виборчих фондів
кандидатами у Президенти
10 000 мінімальних заробітних
плат (мінімальна заробітна плата
на 24.02.1994 – 60 000 крб.; на
05.03.1999 – 74 грн.; офіційний
курс на 24.02.1994 р.: 1
ECU=38487 крб.; офіційний курс
на 05.03.1999 р.: 1 EUR =
4.001948 UAH)
100 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(1 700 000 грн.; офіційний курс на
05.03.1999 :1 EUR = 4.001948
UAH; офіційний курс на
18.03.2004 1 EUR=6.52904 UAH)

50 000 мінімальних заробітних
плат (мінімальна заробітна плата
на 18.01.2004 – 205 грн., на
21.08.2009 – 630 грн.; офіційний
курс на 18.03.2004: 1
EUR=6.52904 UAH; 21.08.2009: 1
EUR=11.2297 UAH)
Обмеження відсутні

Роки
До 18.11.1993
З 18.11.1993 р. до
19.09.1995 р.

З 19.09.1995 р. до
24.09.1997 р.

З 24.09.1997 р. до
18.10.2001 р.

Парламентські вибори
Закон не передбачав можливість
утворення виборчих фондів
кандидатами у депутати
100 мінімальних заробітних плат
для кандидата в одномандатному
окрузі (мінімальна заробітна
плата на 18.11.1993 р. – 20 000
крб., на 19.09.1995 р. – 60 000
крб., офіційний курс на
18.11.1993: 1 ECU=5270 крб.; на
19.09.1995 р.: 1 ECU=192790 крб.)
20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян для кандидата в
одномандатному окрузі
(неоподатковуваний мінімум
доходів громадян на 19.09.1995 р.:
1 400 000 крб.,
неоподатковуваний мінімум
доходів громадян на 24.09.1997 р.:
17 грн.; офіційний курс на
19.09.1995 р.: 1 ECU=192790 крб.;
на 24.09.1997 р.: 1 ECU=2.0471
UAH)
Обмеження відсутні

• 10 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян для
кандидатів в одномандатних
округах (170 000 грн.);
• 150 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян –
для партій і блоків в
багатомандатному окрузі
(2 550 000 грн.)
Офіційний курс на 18.10.2001 р.:
1 EUR=4.787434 UAH; на
07.07.2005 р.: 1 EUR=6.022022
UAH
З 07.07.2005 р.
Обмеження відсутні
Джерела: http://www.nau.ua; http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1993_01_01/SH000004.html;
http://www.bank.gov.ua/fin_ryn/of_kurs.htm
З 21.08.2009

З 18.10.2001 р. до
07.07.2005 р.

За загальним правилом кошти виборчих фондів на всіх виборах можуть витрачатись
лише на цілі, пов’язані зі здійсненням передвиборної агітації на відповідних виборах та у
відповідних виборчих округах (це означає, наприклад, що кошти не можуть
перераховуватись до виборчих фондів інших суб’єктів виборчого процесу (на тих самих
виборах); кошти виборчих фондів для фінансування парламентських виборів не можуть
використовуватись для фінансування місцевих і президентських виборів, і навпаки).
Визначення передвиборної агітації є дуже широким і включає, серед іншого, виготовлення
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матеріалів передвиборної агітації, використання ЗМІ, інші послуги, пов’язані із здійсненням
передвиборної агітації (транспорті послуги; утримання транспортних засобів; оренду
приміщень, технічних засобів здійснення передвиборної агітації; оренду приміщень для
проведення зустрічей з виборцями; виготовлення і оренду рекламних щитів; послуги зв’язку),
інші види передвиборної агітації (див., наприклад, Постанову 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 народні
депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією”).
ii) Обмеження напрямів витрат (наприклад, обмеження на рекламу на радіо і
телебаченні тощо)
Партія може витрачати кошти лише на цілі і види діяльності, передбачені її статутом.
Суб’єкти виборчого процесу (партії, блоки, кандидати в одномандатних виборчих округах)
можуть витрачати кошти на передвиборну агітацію на відповідних виборах та у відповідних
виборчих округах, де вони були зареєстровані як суб’єкти виборчого процесу. Інших
обмежень щодо об’єктів витрачання коштів законодавством не передбачено.
iii) Обмеження витрат третіх осіб
Загалом, треті особи можуть фінансувати виборчі кампанії лише через виборчі фонди
відповідних суб’єктів виборчого процесу (з огляду на те, що пряме фінансування
передвиборної агітації третіми особами заборонене). У тому випадку, якщо вони фінансують
здійснення передвиборної агітації через виборчі фонди, застосовуються обмеження щодо
дозволених джерел фінансування та граничних розмірів внесків. Ця заборона не
поширюється на випадки, коли треті особи здійснюють передвиборну агітацію на
безоплатній основі, без явного залучення фінансових ресурсів для проведення відповідних
агітаційних заходів. Наприклад, будь-який пересічний громадянин може „безкоштовно”
агітувати за чи проти суб’єкта виборчого процесу. Безкоштовне здійснення передвиборної
агітації жодним чином не обмежується.
iv) Строки дії обмежень (постійно/ лише під час проведення виборів)
Обмеження витрат та інші обмеження, встановлені для партій, застосовуються
постійно; обмеження витрат та інші обмеження, встановлені для суб’єктів виборчого
процесу, застосовуються лише після набуття партіями, блоками та кандидатами статусу
суб’єкта виборчого процесу, тобто – після реєстрації їх відповідними виборчими комісіями
(ЦВК – на загальнодержавних виборах; територіальними виборчими комісіями – на місцевих
виборах). Іншими словами, до реєстрації партії, блоку або кандидата відповідною виборчою
комісією він не вважається суб’єктом виборчого процесу і до нього не можуть бути
застосовані будь-які санкції за порушення встановлених обмежень, передбачені
законодавством про вибори
d. Регуляторний орган та вимоги щодо звітності
i) Загальні вимоги щодо звітності (суб’єкт подання звітності, зміст звітності,
суб’єкт, якому подається звітність, строки її подання)
Політичні партії зобов’язані готувати три види звітів: 1) звіт про доходи і витрати; 2)
звіт про майно; 3) звіт про використання коштів неприбутковою організацією (стаття 17
Закону „Про політичні партії в Україні”, Наказ ДПА України № 233 від 11 липня 1997 „Про
затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та
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порядку їх заповнення”). При цьому Закон не встановлює жодних вимог до форми і змісту
звіту про доходи і витрати та звіту про майно партій, а також мінімального переліку
даних, які мають відображуватись у таких звітах. Не визначено такі вимоги і підзаконними
актами. Крім того, партія не зобов’язана подавати звіт про доходи і витрати і звіт про
майно до будь-якого державного органу; вона лише має щорічно оприлюднювати такі звіти в
одному із загальнонаціональних друкованих ЗМІ (частина перша статті 17 Закону „Про
політичні партії в Україні”).
Звіт про використання коштів неприбуткової організації повинен щоквартально
подаватись до відповідної державної податкової інспекції. Відповідно до Наказу ДПА
України № 233 від 11.07.1997 р. у звіті (першій частині звіту) вказується сума коштів
(вартість майна), які було отримано партією протягом звітного періоду і які звільняються від
оподаткування, зокрема, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань, доходів від продажу суспільно-політичної літератури тощо, пасивних доходів,
грантів і субсидій. До другої частини звіту включається інформація про доходи (прибуток),
що підлягають оподаткуванню, податкові зобов’язання, суму нарахованого податку, що
підлягає сплаті. Законодавство не вимагає від партій відображувати у звіті інформацію про
конкретні цілі, на які було витрачено партійні кошти, а також про фізичних та юридичних
осіб, які надали партії безповоротну фінансову допомогу. Іншими словами, головним
завданням таких звітів є не забезпечення прозорості фінансової діяльності партій, а
правильне визначення податкових зобов’язань.
Всі закони про вибори передбачають подання розпорядниками виборчих фондів до ЦВК
(на загальнодержавних виборах) та відповідних територіальних виборчих комісій (на
місцевих виборах) фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих
фондів.
Згідно із статтею 52 Закону про парламентські вибори, розпорядник коштів поточного
рахунку виборчого фонду повинен не пізніше ніж на 7 день після дня виборів подати
розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про
використання коштів поточного рахунку виборчого фонду. У свою чергу, розпорядник
коштів накопичувального рахунку виборчого фонду повинен не пізніш як на 15 день після
дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження і
використання коштів виборчого фонду. Аналогічний порядок подання фінансової звітності
передбачений і статтею 42 Закону про президентські вибори. Відповідно до статті 85 Закону
про місцеві вибори розпорядники виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу не пізніш як
на п’ятий день після дня місцевих виборів повинні подати до відповідних територіальних
виборчих комісій фінансові звіти за формою, встановленою ЦВК. Закони про вибори не
зобов’язують розпорядників виборчих фондів подавати проміжні фінансові звіти до дня
голосування. Партії не зобов’язані подавати до ЦВК будь-які інші звіти, окрім звітів про
надходження і використання коштів виборчих фондів. Треті особи (включаючи фізичних
осіб, ЗМІ, політичні партії, які не мають статусу суб’єктів виборчого процесу) не
зобов’язані звітувати стосовно фінансування виборчих кампаній як під час виборів, так і
після їх завершення.
Форми звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів затверджуються
у строки, визначені відповідними законами про вибори, перед днем проведення виборів. Така
звітність має включати: 1) звіт про формування виборчого фонду (який повинен містити два
розділи: про надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду та про
перерахування коштів з накопичувального рахунка виборчого фонду), 2) консолідований звіт
про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки
виборчого фонду та їх використання; 3) звіт про перерахування залишку невикористаних
коштів. До кожного звіту має бути додана розшифровка із деталізацією кожної операції на
відповідних рахунках виборчого фонду. Звіт повинен подаватись разом із пояснювальною
запискою.
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ii) Ідентифікація (облік) і відображення у звітності окремих внесків і витрат,
розмір яких перевищує встановлену межу
Всі внески (включаючи інформацію про джерело та вартість кожного внеску) на користь
політичних партій, а також про їхні витрати (включаючи інформацію про суму, цілі витрат
та одержувача платежу) повинні відображуватись у бухгалтерській звітності; проте партії
не зобов’язані звітувати про них – звіт про використання коштів неприбуткової організації
повинен відображувати лише загальну суму доходів (окремо для коштів та майна)
відповідних видів (окремо для: а) безповоротної фінансової допомоги та добровільних
внесків; б) надходжень від основної діяльності, зокрема – від продажу суспільно-політичної
літератури і т.п.; в) пасивних доходів; г) субсидій, грантів і т.п.), а також загальну суму
витрат.
На всіх виборах кожний внесок до виборчого фонду та кожна витрата коштів повинні
бути окремо ідентифіковані та відображені у звітності.
На президентських виборах розпорядники коштів накопичувальних рахунків виборчих
фондів кандидатів на пост Президента України у звітах про надходження і використання
коштів виборчих фондів для кожного внеску фізичної особи повинні відображувати наступну
інформацію: 1) дату здійснення внеску; 2) номер розрахункового документа; 3) ім’я,
прізвище, по-батькові особи, що здійснила внесок; 4) дату народження особи, яка здійснила
внесок; 5) місце проживання, адресу житла платника; 6) суму внеску. Стосовно внесків
партій до виборчих фондів кандидатів (якщо кандидата висунуто партією чи виборчим
блоком), а також щодо внесків кандидатів до їхніх власних виборчих фондів у фінансових
звітах повинна розкриватись наступна інформація: 1) дата надходження коштів; 2) номер
розрахункового документа; 3) сума внеску. Для кожного видатку з поточного рахунку
виборчого фонду кандидата на пост Президента у фінансовому звіті має бути відображена
наступна інформація: дата платежу, номер розрахункового документа, отримувач платежу
(повна назва отримувача, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код), призначення платежу, сума
платежу (Постанова ЦВК № 148 від 9.10.2009 р. „Про Порядок складання та форми
фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на
пост Президента України”). Аналогічний порядок ідентифікації та звітування щодо внесків
до виборчих фондів та витрат впроваджено і на парламентських виборах (Постанова
ЦВК № 72 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 від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією”), а
також на місцевих виборах (Постанова ЦВК № 323 від 29.12.2005 р. „Про порядок
складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів
місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), кандидата на
посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному
виборчому окрузі”).
iii) Аудит і оприлюднення звітів (суб’єкти проведення аудиту; строки, умови і
порядок оприлюднення звітів)
Звіт партії про доходи і видатки, звіт про майно і звіт про використання коштів
неприбутковою організацією згідно із законодавством не підлягають обов’язковому аудиту.
Не підлягають аудиту і фінансові звіти про надходження і використання коштів виборчих
фондів. Всю повноту відповідальності за повноту, достовірність та своєчасність подання
„виборчих” фінансових звітів несуть розпорядники коштів накопичувальних рахунків
виборчих фондів (розпорядники виборчих фондів).
Відповідно до статті 22 Закону „Про об’єднання громадян” політичні партії
зобов’язані публікувати свої бюджети для загального відома. Разом з тим, Закон не визначає
процедури, строку їх опублікування, а також не встановлює вимог щодо форми таких
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бюджетів. Стаття 26 цього ж Закону передбачає, що на підставі фінансових декларацій у
газеті „Голос України” публікуються списки осіб, пожертвування яких на користь
політичних партій перевищують розмір, що визначається Верховною Радою України. Однак
парламент не визначив ні розміру внесків, досягнення якого є підставою для розкриття
інформації про особу, яка здійснила пожертвування, ні вимог щодо змісту інформації про
донорів, яка підлягає розкриттю. Це робить положення статті 26 Закону „Про об’єднання
громадян” суто декларативними.
Стаття 17 Закону „Про політичні партії в Україні” зобов’язує партії оприлюднювати два
види звітів (обидва повинні щорічно публікуватись у загальнодержавному друкованому ЗМІ):
фінансовий звіт про доходи і витрати, а також звіт про майно. Законодавство не встановлює
будь-яких вимог щодо строків і процедури опублікування цих звітів, як і вимог щодо їх змісту.
На практиці деякі партії оприлюднюють ці звіти, але оскільки законодавством вимоги до їх
змісту не визначені, зміст цих звітів є доволі загальним (вони містять інформацію лише щодо
загальної суми надходжень і витрат протягом звітного періоду та, відповідно, балансову
вартість майна на момент складання звіту про майно партії). Партії не зобов’язані
оприлюднювати звіти про використання ними коштів як неприбутковими організаціями.
Закон про парламентські вибори не покладає на ЦВК обов’язок публікувати звіти про
надходження і використання коштів виборчих фондів партій та виборчих блоків. Не
публікуються вони і самими партіями (блоками) та розпорядниками коштів накопичувальних
рахунків виборчих фондів 65 .
Стаття 43 Закону про президентські вибори передбачає, що дані про розміри виборчих
фондів кандидатів на пост Президента України та фінансові звіти про використання їх
коштів публікуються ЦВК у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” не пізніш як на
18 день після дня виборів. На практиці інформація, що публікується, має загальний характер
і включає загальну суму внесків до виборчих фондів від фізичних осіб, загальну суму внесків
від кандидатів у Президенти (до його власного виборчого фонду), а також партій (до
власного виборчого фонду партії чи до виборчого фонду виборчого блоку, який висунув
кандидата у Президенти), загальну суму витрат на цілі, пов’язані із здійсненням
передвиборної агітації.
Згідно із статтею 86 Закону про місцеві вибори територіальні виборчі комісії повинні
оприлюднювати у місцевих друкованих ЗМІ звіти про надходження і використання коштів
виборчих фондів місцевих організацій партій, виборчих блоків, кандидатів на посади
сільських, селищних, міських голів, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих
округах протягом 5 днів з дня їх одержання. Ці звіти, як і звіти, які оприлюднюються ЦВК на
президентських виборах, містять лише загальну інформацію про суми доходів і витрат
коштів виборчих фондів.
Відсутність чітких вимог до змісту звітів партій, граничних строків їх оприлюднення,
відсутність у законах про парламентські і місцеві вибори положень щодо обов’язкового
оприлюднення звітів суб’єктів виборчого процесу не відповідає частині третій статті 7
Конвенції ООН про боротьбу з корупцією 66 , згідно з якою держави-учасниці Конвенції
повинні розглянути можливість прийняття належних нормативно-правових актів і
вжиття відповідних адміністративних заходів з метою посилення прозорості у
фінансуванні кандидатів на виборні посади та, у належних випадках, у фінансуванні
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У зв’язку з цим Місією зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ було рекомендовано внести до Закону
„Про вибори народних депутатів України” зміни, які б передбачали покладення на суб’єктів виборчого процесу
обов’язок оприлюднення інформації про джерела фінансування їхніх виборчих кампаній та напрями
використання відповідних коштів. Див.: Ukraine. Pre-Term Parliamentary Elections 30 September 2007.
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 20 December 2007. - Recommendation 20;
http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/29054_en.pdf; Ukraine. Parliamentary Elections 26 March 2006.
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. – Warsaw, 23 June 2006. – Recommendation 22;
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/06/19631_en.pdf
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Конвенцію ратифіковано Законом України від 18.10.2006 № 251-V; http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=251-16&p=1270074647320297
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політичних партій.
iv) Орган регулювання: формування (зокрема, в частині можливих партійних
впливів), процедура прийняття рішень (вимоги щодо ухвалення рішень більшістю),
обсяг повноважень (ініціювання і проведення розслідувань або лише розгляд скарг);
суб’єкти звернення зі скаргою до органу регулювання, кадрове забезпечення органу
регулювання (наявність кадрового забезпечення, необхідного для проведення
незалежних розслідувань)
Державний контроль за дотриманням політичними партіями як неприбутковими
організаціями вимог законодавства щодо звітності про їхні доходи і видатки (а також
достовірністю та повнотою даних, відображених у звітності) здійснюється відповідними
державними податковими інспекціями на місцях. Державна податкова адміністрація є
органом виконавчої влади, її голова призначається на посаду і звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за пропозицією Прем’єр-міністра відповідно до подання
Міністра фінансів. Начальники державних податкових інспекцій призначаються Головою
Державної податкової адміністрації за поданням голів державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. (стаття 5 Закону „Про
Державну податкову службу в Україні”, п.8 Постанови Кабінету Міністрів України № 778
від 26 травня 2007 року „Про затвердження Положення про Державну податкову
адміністрацію України”). Начальник державної податкової інспекції, у свою чергу, призначає
працівників інспекції, у тому числі інспекторів, які здійснюють перевірку звітів
неприбуткових організацій (у тому числі і партій). ДПА та її територіальні органи
здійснюють свою діяльність на основі принципу єдиноначальності (рішення приймаються
начальником відповідної державної податкової інспекції). Органи податкової служби
наділено широкими повноваженнями, у тому числі правом ініціювання та проведення
розслідувань, правом накладення адміністративних стягнень за порушення податкового
законодавства (наприклад, у випадку несвоєчасного подання звіту, подання у звіті
неправдивої інформації тощо). Подати скаргу до державної податкової інспекції щодо
порушення партією вимог законів стосовно фінансування неприбуткових організацій і
подання такими організаціями звітності може будь-хто, однак така скарга перевірятиметься
лише у випадку, якщо вона міститиме факти, які можуть бути перевірені. Державні податкові
інспекції мають достатні кадрові ресурси, необхідні для проведення розслідувань
(інспекторів, працівників підрозділів податкової міліції і т.д.).
Державний контроль за дотриманням вимог законодавства стосовно звітності про
надходження і використання коштів виборчих фондів суб’єктами виборчого процесу
здійснюють ЦВК (на загальнодержавних виборах) та територіальні виборчі комісії (на
місцевих виборах).
До складу ЦВК входить 15 членів. Члени ЦВК призначаються на посади та
звільняються з посад Верховною Радою України за поданням Президента України. Строк
повноважень члена ЦВК – 7 років. Згідно із статтею 31-1 Закону „Про Центральну виборчу
комісію” парламент (двома третинами від свого складу) за поданням Президента може
припинити повноваження всіх членів ЦВК одночасно. ЦВК обирає з-поміж своїх членів
голову, заступників голови та секретаря Комісії. Членство в ЦВК є несумісним з будь-яким
представницьким мандатом, членством в інших виборчих комісіях, підприємницькою
діяльністю, роботою за сумісництвом (окрім викладацької, наукової та творчої діяльності),
входженням до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті
одержання прибутку, статусом представників, уповноважених (довірених) осіб суб’єктів
виборчого процесу. Зважаючи на те, що член ЦВК є державним службовцем, він не може
бути членом будь-якої політичної партії. Основною організаційною формою діяльності ЦВК
є її засідання, яке є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин від
складу ЦВК. Рішення ЦВК приймаються більшістю голосів від складу Комісії. Центральна
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виборча комісія має право розглядати будь-які питання, віднесені до її повноважень, на
підставі скарг, заяв та за власною ініціативою ЦВК (наприклад, у випадку, якщо Комісії
стало відомо про порушення виборчого законодавства або виборчих прав громадян).
Право звернутись до ЦВК із заявою має будь-яка особа (у такий спосіб особа може
поінформувати ЦВК про порушення прав інших осіб, порушення виборчого законодавства і
т.п.). Право звернутись до ЦВК із скаргою у випадку порушень положень законодавства
щодо фінансування участі суб’єктів виборчого процесу у виборах, а також обов’язків щодо
звітності має виборча комісія, кандидат (партія, блок), а також виборець (у разі порушення
його виборчих прав). Контроль за фінансуванням виборчих кампаній та виконанням
обов’язків щодо подання фінансової звітності здійснюється членами ЦВК та окремим
підрозділом Секретаріату ЦВК.
Територіальні виборчі комісії на місцевих виборах формуються відповідними
місцевими радами за поданнями керівних органів місцевих організацій партій (блоків).
Склад ТВК – від 8 до 15 членів. Кожна місцева організація партії (блок) може запропонувати
для включення до складу ТВК лише одного члена. Якщо кількість запропонованих
кандидатур перевищує 15, члени ТВК призначаються шляхом жеребкування, яке
проводиться за процедурою, визначеною ЦВК. Голова, заступник голови та секретар комісії
обираються шляхом жеребкування (яке проводиться відповідним представницьким органом
місцевого самоврядування). Кожен член ТВК по суті є політично залежним, оскільки він
може бути у будь-який час відкликаний місцевою організацією партії (блоком), за поданням
якої (якого) його було включено до складу комісії (стаття 28 Закону про місцеві вибори).
Основною організаційною формою діяльності ТВК є засідання, яке вважається повноважним
за умови присутності на ньому не менш 2/3 від складу комісії (у випадку встановлення
підсумків голосування в межах територіального виборчого округу – за умови присутності
абсолютної більшості членів від складу ТВК). Рішення комісії вважається прийнятим, якщо
воно було підтримане абсолютною більшістю голосів від складу комісії (стаття 26 Закону
про місцеві вибори). Як і ЦВК, ТВК може розглядати будь-які питання, віднесені до її
компетенції, на підставі заяв чи скарг, а також за власною ініціативою. Право подавати
скарги до ТВК у випадку порушення положень законодавства щодо фінансування участі
суб’єктів виборчого процесу у виборах, а також їхніх обов’язків щодо звітності, має виборча
комісія (ТВК може подавати скарги лише до суду), кандидат (місцева організація партії,
блок), а також виборець (у разі порушення його виборчих прав). Для перевірки фінансової
звітності суб’єктів виборчого процесу ТВК може залучати відповідних спеціалістів;
водночас спроможність комісій (особливо на місцевому рівні – рівні сіл, селищ, невеликих
міст) проводити незалежні розслідування є досить сумнівною з урахуванням того, що ТВК
зобов’язані оприлюднювати фінансові звіти протягом 5 днів з дня їх одержання (частина
шістнадцята стаття 86 Закону про місцеві вибори).
v) Санкції за порушення і їхнє практичне застосування
Неоприлюднення партією фінансового звіту про доходи і витрати, звіту про майно та
бюджету партії тягне лише оголошення попередження Міністерством юстиції України
(статті 19, 20 Закону „Про політичні партії в Україні”). На практиці попередження за
вчинення цих порушень Міністерством юстиції ніколи не оголошувалось.
У разі неподання до відповідної податкової інспекції звіту про використання коштів
неприбутковою організацію, партія може бути позбавлена статусу неприбуткової організації
і виключена з Реєстру неприбуткових організацій і установ (п. 5.1. Положення про Реєстр
неприбуткових організацій та установ, затвердженого Наказом ДПА України від 11.07.1997 р.
№ 232). Оскільки відповідні рішення податкових інспекцій не підлягають опублікуванню,
оцінити, яким чином ця санкція застосовується на практиці, фактично неможливо.
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Закони про вибори, Кодекс України про адміністративні правопорушення та
Кримінальний кодекс України не передбачають відповідальності розпорядників виборчих
фондів за неподання звітів про формування і використання коштів виборчих фондів.
5. Виконання
a. Регуляторний орган
i) Наявність органу, який за власною ініціативою має право контролювати чи
перевіряти діяльність партій
Згідно із статтею 18 Закону „Про політичні партії в Україні”, контроль за діяльністю
партій здійснює Міністерство юстиції України (в частині дотримання ними положень
Конституції, законів „Про політичні партії в Україні”, „Про об’єднання громадян”, а також
партійних статутів) і Центральна виборча комісія (в частині дотримання партіями
встановленого порядку участі у виборах). Окрім цих органів, певними контрольними
повноваженнями наділено Державну податкову адміністрацію України, яка здійснює
відповідні контрольні повноваження через державні податкові інспекції (щодо дотримання
партіями податкового законодавства в частині вимог до неприбуткових організацій,
наприклад, щодо джерел і обсягу отриманих коштів, правильності нарахування і
своєчасності сплати податків у випадку здійснення партією діяльності, що підлягає
оподаткуванню).
ii) Регуляторний орган: порядок формування (особливо з урахуванням
потенційних політичних впливів), підконтрольність, підзвітність, кадрові призначення,
фінансування, зобов’язання щодо звітності та оприлюднення звітів
Міністерство юстиції є центральним органом виконавчої влади; Міністр юстиції
призначається на посаду Верховною Радою за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр
може бути звільнений з посади за власною ініціативою парламенту. Міністр є
відповідальним перед Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Діяльність Міністерства
юстиції та його територіальних органів фінансується за рахунок коштів Державного
бюджету України; Міністерство звітує про свою діяльність Кабінету Міністрів України та
Верховній Раді України (в основному під час „години запитань до Уряду”). Письмові звіти
про діяльність Міністерства не готуються; однак інформація про діяльність Міністерства
оприлюднюється на його веб-сайті.
Процедура формування ЦВК детально описана у п.п. iv) п. „d” розділу 4 цього Звіту.
Забезпечення діяльності ЦВК та Секретаріату ЦВК здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України (стаття 36 Закону „Про Центральну виборчу комісію”). Закон
„Про Центральну виборчу комісію” визначає ЦВК як незалежний державний орган,
відповідно – Комісія не зобов’язана звітувати про свою діяльність перед будь-якими іншими
органами. Але, як показує практика, голова ЦВК ніколи не відмовлявся представляти звіти
про діяльність ЦВК у випадку надходження відповідного запиту від Верховної Ради. Такі
звіти не публікувались, однак їх можна знайти у стенограмах засідань парламенту
(стенограми пленарних засідань парламенту розміщено на веб-сайті Верховної Ради
України).
iii) Незалежність органу та механізми забезпечення його незалежності
Міністерство юстиції України не можна вважати незалежним органом, оскільки:
міністр юстиції є політичним діячем, який призначається на посаду парламентом;
Міністерство юстиції входить до системи органів виконавчої влади; працівники
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центрального апарату Міністерства призначаються на посади та звільняються з посад
Міністром; в Міністерстві відсутнє чітке розмежування між політичними та
адміністративними посадами.
Що ж стосується Центральної виборчої комісії, то законодавством передбачено ряд
механізмів, спрямованих на забезпечення незалежності Комісії від політичного впливу: 1)
члени Комісії призначаються на посади та звільняються із займаних посад спільно главою
держави та парламентом; 2) строк повноважень члена ЦВК визначається безпосередньо у
законі; 3) голова, заступники голови та секретар ЦВК обираються самими членами ЦВК зпоміж членів ЦВК; 4) законом закріплено обмеження щодо несумісності членства в Комісії з
окремими видами політичної та підприємницької діяльності; 5) підстави дострокового
припинення повноважень члена Комісії чітко і вичерпно визначено законом; повноваження
всього складу Комісії можуть бути припинені за ініціативою Президента і за наявності згоди
кваліфікованої більшості (дві третини від конституційного складу парламенту) народних
депутатів; 6) втручання у діяльність Комісії забороняється. Однак на практиці ЦВК не може
вважатись повністю незалежним органом, з огляду на те що: 1) діяльність Комісії
фінансується за рахунок коштів Державного бюджету і уряд та парламент можуть впливати
на її діяльність; 2) призначення членів Комісії на посади може бути результатом політичного
компромісу глави держави і парламентської більшості.
b. Відповідальність
i) Можливість вжиття членами партії заходів щодо притягнення партії або її
посадових осіб до відповідальності за несанкціоновані партією дії
За загальним правилом партія несе відповідальність за дії своїх керівних органів та
посадових осіб. Це прямо випливає зі змісту статті 20 Закону „Про політичні партії в
Україні”, а також положень податкового законодавства. Законодавство проводить чітке
розмежування між санкціями, які можуть бути застосовані до партій (як до юридичних осіб)
та санкціями, які можуть бути застосовані саме до посадових осіб партії. Посадові особи
партії, наприклад, можуть бути притягнуті до відповідальності за вчинення ними злочинів
або правопорушень саме як посадовими особами – якщо така відповідальність прямо
передбачена Кримінальним кодексом або іншими законодавчими актами. Процедура
ініціювання членом партії притягнення до відповідальності посадових осіб партії залежить
від типу порушень: якщо порушено вимоги статуту партії, то посадова особа партії
притягується до відповідальності на підставах і в порядку, визначених статутом; якщо
порушено вимоги законодавства, то посадова особа партії притягується до відповідальності
в порядку, визначеному законодавством.
c. Прозорість
i) Правила, положення, інформація щодо прозорості політичних партій
Частина перша статті 6 Закону „Про об’єднання громадян” визначає прозорість як один
з головних принципів діяльності політичних партій. Цією ж статтею Закону передбачено, що
партії зобов’язані періодично оприлюднювати їхні основні документи, склад керівництва,
дані про джерела фінансування і витрати. Крім того, відповідно до статті 22 Закону „Про
об’єднання громадян” та статті 17 Закону „Про політичні партії в України”, партії повинні
щорічно оприлюднювати свої бюджети та (у загальнодержавних ЗМІ, також на щорічній
основі) фінансові звіти про доходи і видатки, звіти про майно. Інших положень, спрямованих
на забезпечення прозорості діяльності партій, українське законодавство не містить.
Відсутні і будь-які вимоги щодо змісту документів, які підлягають оприлюдненню, строків
їхнього оприлюднення, ЗМІ, в яких вони мають публікуватись (наприклад, партія може
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оприлюднити звіт у загальнодержавному ЗМІ з часткою аудиторії в 1%) тощо. Єдиною
санкцією, що може бути застосована за порушення вимог законодавства стосовно
оприлюднення фінансових звітів та бюджетів партій, є оголошення попередження
відповідній партії Міністерством юстиції; і цю санкцію навряд чи можна вважати
пропорційною, ефективною та превентивною. Законодавство також не покладає на партії
обов’язок оприлюднювати їхню виборчу фінансову звітність – така звітність
оприлюднюється ЦВК та територіальними виборчими комісіями.
d. Особливі обмеження/положення
i) Обмеження або санкції, що можуть застосовуватись у випадку проходження
членом партії (особою, що підтримується партією) професійної, військової, державної
служби
Судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники
СБУ, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби, працівники
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби не можуть бути членами політичних
партій (стаття 6 Закону „Про політичні партії в Україні”). Єдиною санкцією, яка може бути
застосована до члена партії у разі поєднання ним членства в партії із відповідними видами
службової діяльності, є звільнення із займаної посади. Єдиним стягненням, яке може бути
накладене на партію у випадку порушення нею положень законодавства щодо обмеження
членства в партіях, є оголошення їй попередження Міністерством юстиції України.
ii) Санкції за зловживання державними ресурсами
Чинне законодавство містить ряд недоліків, які не сприяють запобіганню використання
державних ресурсів для політичних потреб, у тому числі – для проведення передвиборної
кампанії. Наприклад, відповідно до Закону „Про політичні партії в Україні” партії можуть
фінансуватись особами, які є постачальниками робіт, товарів і послуг для потреб органів
публічної влади. Законодавство також не містить прямих заборон щодо участі у виборчій
кампанії виборних посадових осіб, наприклад – Президента, народних депутатів, членів
уряду, депутатів місцевих рад тощо. Закон „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування” надає органам публічної влади право
на висвітлення своєї діяльності у державних ЗМІ, при цьому чіткого розмежування між
висвітленням службової діяльності і передвиборною агітацією цей Закон (як і відповідні
закони про вибори) не проводить. До факторів, які стимулюють використання державних
ресурсів для політичних потреб можна віднести також відсутність незалежного суспільного
мовлення, перебування ЗМІ у власності органів місцевого самоврядування, недостатньо
активну роль Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у регулюванні
телерадіомовлення, відсутність суттєвих реформ у сфері публічної служби (що призводить
до змішування політичної та адміністративної діяльності; можливості звільнення службовців
з політичних мотивів тощо).
Відповідно, зловживання державними ресурсами для потреб політичної діяльності в
Україні не є рідкісним явищем. На такі зловживання вказували і спостерігачі Місії
ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами. Так, у Звіті за результатами спостереження за
президентськими виборами 2010 року Місією зі спостереження за виборами було
наголошено, що „під час обох турів Ю.Тимошенко зловживала адміністративним ресурсом
для проведення агітації, що стирало межу між її роллю кандидата у Президенти та
державного службовця..., роздавала земельні сертифікати, машини „швидкої допомоги” та
автобуси.” 67 Подібна приклади зловживання державними ресурсами мали місце і під час
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позачергових виборів, коли Президент відкрито закликав голосувати за виборчий блок
„Наша Україна – Народна Самооборона”, і ця агітація транслювалась державним
телебаченням і радіо на підставі Закону „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування” 68 .
Зазначені недоліки та прогалини у регулюванні призводять до того, що за українським
законодавством „зловживання державними ресурсами” зводиться до злочинів та
правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом, Кодексом про
адміністративні правопорушення і законами про вибори.
Якщо особа зловживає державними ресурсами в інтересах політичної партії, вона може
бути притягнута до кримінальної відповідальності відповідно до статті 364 Кримінального
кодексу України. Ця стаття встановлює кримінальну відповідальність за зловживання
владою, тобто умисне використання службовою особою влади чи службового становища в
інтересах третіх осіб чи в особистих інтересах всупереч інтересам служби. Особа може бути
притягнута до відповідальності за статтею 364 КК України лише у випадку, якщо
зловживання владою заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, інтересам
юридичних осіб. Істотною шкодою (якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків),
вважається шкода, розмір якої є не меншим за 1700 грн. (150 євро) 69 . Зловживання владою
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до 6 місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо зловживання владою (у тому
числі зловживання державними ресурсами) було вчинено працівником правоохоронного
органу чи якщо воно спричинило тяжкі наслідки (тяжкими наслідками, якщо вони полягають
у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які є не меншими за 4250 грн. (376 євро),
КК України передбачає більш суворі види покарань (позбавлення волі на строк до 10 років з
конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років).
Стаття 184-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає
адміністративну відповідальність за використання посадовою особою в особистих чи інших
неслужбових цілях державних коштів, службових приміщень, засобів транспорту і зв’язку та
інших державних ресурсів. Особа притягується до адміністративної відповідальності на
підставі статті 184-1 КУпАП, якщо неправомірне використання державних ресурсів завдало
шкоду на суму, що не перевищує 85 грн. (7,5 євро). У цьому випадку на винну особу може
бути накладений штраф у розмірі від 42,5 грн. до 85 грн. В усіх інших випадках зловживання
державними ресурсами може мати наслідком лише звільнення особи із займаної посади.
Санкції за зловживання державними ресурсами кандидатами на виборах передбачені й
законами про вибори. Наприклад, на місцевих виборах, якщо судом буде встановлено факт
використання для здійснення передвиборної агітації кандидатом на місцевих виборах, який
обіймає посаду в органі державної влади чи місцевого самоврядування, в державному чи
комунальному підприємстві, установі або організації, підлеглих осіб, службового
транспорту, зв’язку, обладнання, приміщень тощо, територіальна виборча комісія має
скасувати рішення про реєстрацію такого кандидата (стаття 48 Закону про місцеві вибори).
На відміну від місцевих виборів, зловживання державними ресурсами під час
парламентських виборів тягне менш суворі санкції: якщо кандидат зловживає державними
ресурсами, ЦВК лише оголосить йому попередження. Проте, якщо він повторно вчинить
правопорушення, за яке йому вже було оголошено попередження, ЦВК має право скасувати
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рішення про його реєстрацію. Разом з тим необхідно відзначити, що партії та виборчі блоки
не є суб’єктами юридичної відповідальності за зловживання державними ресурсами, навіть
якщо такі зловживання було здійснено кандидатами за ініціативою партій (блоків), які їх
висунули (стаття 64 Закону про парламентські вибори). Найбільш толерантним до
зловживань державними ресурсами є Закон про президентські вибори: якщо кандидат на
пост Президента України зловживає державними ресурсами, до нього може бути застосована
лише одна санкція – оголошення попередження. Відповідно, кандидати у Президенти
можуть постійно зловживати державними ресурсами і кожного разу „каратись” за це лише
попередженням.
e. Санкції
i) Санкції, які можуть застосовуватись за порушення (наприклад, штрафи,
припинення чи зупинення державного фінансування, звернення стягнення на
незаконно отримані кошти, скасування реєстрації партії, покарання у вигляді
позбавлення волі)
У разі вчинення правопорушень партіями до них можуть бути застосовані наступні
санкції: 1) оголошення попередження Міністерством юстиції України (статті 19, 20 Закону
„Про політичні партії в Україні”); 2) заборона політичної партії (стаття 21 Закону „Про
політичні партії в Україні”); 3) анулювання реєстраційного свідоцтва партії (стаття 24 Закону
„Про політичні партії в Україні”); 4) звернення коштів, отриманих із заборонених джерел, у
дохід держави (стаття 15 Закону „Про політичні партії в Україні”); 5) позбавлення
неприбуткового статусу і виключення з Реєстру неприбуткових організацій і установ (п. 5.1.
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого Наказом ДПА
України від 11.07.1997 р. № 232); 6) штрафи (лише у випадку порушень податкового
законодавства (стаття 17 Закону „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”). Інших санкцій за порушення
партіями вимог законодавства не передбачено.
Попередження оголошується партії у разі вчинення будь-яких порушень вимог
законодавства за умови, що такі порушення не тягнуть інших видів відповідальності. На
практиці майже всі порушення партіями вимог законодавства „караються” оголошенням
попередження (оскільки підстави для заборони партії чи анулювання її реєстраційного
свідоцтва вичерпно визначено законом, і будь-які інші санкції за порушення Закону „Про
політичні партії в Україні” до партій не можуть бути застосовані).
Партія може бути заборонена у випадку порушення нею вимог до створення і
діяльності партій, передбачених Конституцією та законами України. Вичерпний перелік цих
вимог закріплено у статті 5 Закону „Про політичні партії в Україні” та статті 4 Закону „Про
об’єднання громадян”. Згідно з цими вимогами, партії не повинні здійснювати діяльність,
спрямовану на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив державної
безпеки, незаконне захоплення влади, пропаганду війни і насильства, розпалювання
міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини,
здоров’я населення, створення збройних (воєнізованих) формувань. Стаття 4 Закону „Про
об’єднання громадян” забороняє створення та діяльність політичних партій, керівні органи
чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також створення та діяльність
структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади, Збройних
Силах, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту,
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, на державних
підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.
Реєстраційне свідоцтво партії може бути анульоване у трьох випадках: 1) якщо
протягом 6 місяців після дня реєстрації партія не забезпечила утворення і реєстрацію її
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місцевих організацій у більшості регіонів України; 2) якщо протягом 3 років після дня
реєстрації було виявлено недостовірні відомості у поданих на реєстрацію документах; 3)
якщо протягом 10 років після дня реєстрації партія не висунула кандидатів на виборах
Президента та народних депутатів України.
У разі отримання партією фінансування із заборонених джерел, відповідні кошти
повинні бути перераховані до Державного бюджету України, в іншому випадку такі кошти
можуть бути звернені в доход держави за рішенням суду.
Будь-яке порушення законів щодо діяльності неприбуткових організацій політичними
партіями може мати наслідком позбавлення партії статусу неприбуткової організації та її
виключення з Реєстру неприбуткових організацій і установ.
У випадку неподання партією до державної податкової інспекції за місцем реєстрації
звіту про використання коштів як неприбутковою організацією, така партія може бути
позбавлена неприбуткового статусу і, будь-якому разі, має сплатити штраф у розмірі 170
грн (15 євро) за кожне неподання або несвоєчасне подання зазначеного звіту. Якщо партія
використовує неприбутковий статус в цілях, що суперечать цілям надання такого статусу,
вона має сплатити податок на прибуток підприємств за період, протягом якого
здійснювалось порушення (але не більше ніж за 3 роки) та штраф у розмірі 200% суми
донарахованого податку на прибуток підприємств (стаття 17.1.6-1 Закону „Про порядок
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами”).
Члени партій та посадові особи партій можуть бути притягнені до відповідальності
лише у випадку вчинення ними порушень саме як членами чи посадовими особами партій.
Санкції за такі правопорушення передбачено Кримінальним кодексом України (наприклад,
стаття 161 КК України встановлює кримінальну відповідальність за розпалювання ненависті,
дискримінацію за ознаками національної, статевої, релігійної приналежності тощо),
Кодексом України про адміністративні правопорушення. Санкції, передбачені КК України
та КУпАП не можуть застосовуватись до будь-яких юридичних осіб, у тому числі партій.
ii) Суб’єкти відповідальності (лише партія/лише окремі члени партії/як партія, так
і її члени)
Чинне законодавство України проводить чітке розмежування між санкціями, які
застосовуються лише до партій, та санкціями, які застосовуються лише до членів,
посадових осіб партії та „партійних” кандидатів на виборах. До партій можуть
застосовуватись лише ті санкції, які передбачено саме для партій; до членів партії, посадових
осіб партії та кандидатів на виборах можуть застосовуватись санкції, передбачені,
відповідно, для членів партії, її посадових осіб, кандидатів на виборах (наприклад, санкції,
передбачені Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні
правопорушення і т.д.).
iii) Застосування санкцій на практиці (кількість перевірок, випадків притягнення
до відповідальності, типи справ)
З 2001 року, коли було прийнято Закон „Про політичні партії в Україні”, діяльність
жодної із зареєстрованих партій заборонена не була. Протягом 2003 року Міністерством
юстиції України проводилась широкомасштабна перевірка діяльності політичних партій,
спрямована на виявлення невідповідності між їх фактичною діяльністю та вимогами
законодавства. За результатами перевірки було виявлено порушення законодавства 46
партіями і Міністерство юстиції України звернулось до Верховного Суду з позовом про
скасування реєстрації 37 партій. Перелік найбільш поширених порушень включав
відсутність партії за юридичною адресою, відсутність місцевих партійних організацій у
більшості регіонів України, неповідомлення Міністерства юстиції про зміни у складі
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керівництва, статутних документах тощо 70 . У той же час, підстави для анулювання
реєстраційних свідоцтв партій тлумачились Верховним Судом України звужено – позиція
Верховного Суду України полягала у тому, що реєстрація партії може бути анульована лише
у трьох випадках, передбачених Конституцією. Саме тому Верховним Судом України було
анульовано реєстрацію тих партій, які у встановлений Законом строк не забезпечили
утворення і реєстрацію своїх місцевих організацій у більшості регіонів (28 партій). З 2003
року Міністерством юстиції проводились лише вибіркові перевірки діяльності партій.
Наприклад, у 2008 році Міністерство перевірило діяльність 4 партій (за результатами
перевірки всім їм було оголошено попередження), у 2009 році – 20 зареєстрованих партій (за
результатами перевірки Міністерство юстиції звернулось до Київського окружного
адміністративного суду із позовами про анулювання реєстраційних свідоцтв 8 партій.
Рішення суду у цих справах, що є доступними в Єдиному державному реєстрі судових
рішень України, включені до Додатку 1.
РЕКОМЕНДАЦІЇ.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН
1. Уніфікувати правове регулювання діяльності політичних партій
2. Створити умови для подальшого розвитку партійної системи, зокрема:
•
запровадити механізми стимулювання самостійної участі партій у
виборах (а не у складі виборчих блоків) – як на
загальнодержавному, так і на місцевому рівнях
•
запровадити альтернативні (до партійного мандату) механізми
запобігання виходу депутатів зі складу фракцій та зміцнення
фракційної дисципліни
•
передбачити висування кандидатів на місцевих виборах
партійними організаціями того рівня, на якому проводяться
відповідні вибори
•
персоніфікувати пропорційні виборчі системи, за якими
обираються народні депутати України та депутати місцевих рад
•
передбачити
можливість
самовисування
кандидатів:
у
короткостроковій перспективі – на виборах депутатів районних в
місті та міських рад; у більш віддаленій перспективі – на всіх інших
виборах
•
у разі персоніфікації пропорційної виборчої системи для
парламентських виборів – розглянути можливість надання
кандидатам права створення власних виборчих фондів для
здійснення передвиборної агітації
3. Удосконалити процедуру створення та припинення діяльності партій:
•
переглянути вимогу щодо обов’язкового подання партіями підписів
10 000 виборців на підтримку свого створення
•
більш чітко визначити повноваження Міністерства юстиції при
здійсненні реєстрації партій
•
визначити безпосередньо в Законі „Про політичні партії в Україні”
порядок припинення діяльності місцевих організацій партій
•
звузити перелік підстав для анулювання свідоцтв про реєстрацію
партій, а в перспективі – вилучити із Закону „Про політичні партії
в Україні” положення, які передбачають можливість анулювання
свідоцтв про реєстрацію партій
70

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=852636

74

•

4.

5.

6.
7.
8.

врегулювати безпосередньо в Законі „Про політичні партії в
Україні” порядок реорганізації партій і розпоряджання активами
партій при реорганізації
Удосконалити процедуру контролю за діяльністю партій і розширити перелік
санкцій, які можуть бути застосовані до партій:
•
чітко визначити повноваження Міністерства юстиції при здійсненні
контролю за діяльністю партій;
•
звузити перелік підстав для оголошення партіям попередження та
передбачити можливість застосування санкцій (накладення
стягнень) у вигляді штрафів
Посилити прозорість діяльності партій:
•
об’єднати реєстр партій і реєстр місцевих партійних організацій в
єдину базу даних і забезпечити публічний доступ до бази даних
реєстру через веб-сайт Міністерства юстиції
•
передбачити обов’язковість оприлюднення всіма зареєстрованими
партіями, а також їхніми місцевими організаціями (принаймні обласними) основних документів про свою діяльність (програми,
статуту та інших внутрішніх документів, відомостей про склад
керівництва; фінансових звітів тощо)
У більш віддаленій перспективі розглянути можливість впровадження
механізмів забезпечення представництва жінок у виборних органах, а в місцях
компактного проживання національних меншин - також і меншин.
Передбачити механізми запобігання зловживанню державними ресурсами для
політичних цілей тому числі – для потреб виборчих кампаній
Привести правове регулювання фінансування партій і виборчих кампаній у
відповідність до європейських стандартів запобігання корупції у сфері
фінансування партій і виборчих кампаній:
•
запровадити пряме державне фінансування партій, яке б, зокрема,
стимулювало внутрішньопартійний розвиток;
•
обмежити приватне фінансування партій за джерелами і розміром
внесків
•
уніфікувати правила фінансування партій і виборчих кампаній
•
покласти функції контролю за фінансуванням партій і виборчих
кампаній (загальнодержавних) на Центральну виборчу комісію;
розширити контрольні повноваження ЦВК
•
розглянути можливість консолідації фінансової звітності партій і їх
місцевих організацій
•
забезпечити прозорість фінансування партій і виборчих кампаній
•
передбачити ефективні і пропорційні санкції за порушення
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Додаток 1. Судова практика з питань, пов’язаних з реєстрацією та припиненням діяльності партій та місцевих партійних
організацій
Дата

Тип справи

Рішення суду

30.08.2000

Скасування реєстрації
місцевої організації
партії

Ухвала Судової колегії в цивільних
справах Верховного Суду України
від 30.08.2000 р. 71

27.12.2001

Заборона політичної

71

Рішення

Конституційного

Суду

Обставини справи і зміст рішення суду
Львівська обласна організація КПУ була зареєстрована Львівським обласним
управлінням юстиції 6 січня 1999 р. Свідоцтво про реєстрацію організації було
підписано начальником управління, який на момент прийняття рішення вже не
працював в Львівському обласному управлінні юстиції. 8 грудня 1999 року Львівська
обласна рада прийняла рішення № 222 від 8.12.1999 р. „Про розгляд питання щодо
діяльності обласної організації КПУ” та рішення № 54 від 9.02.2000 р. „Про підтримку
вимог громадян, політичних партій і громадських організацій Львівщини щодо заборони
діяльності в Україні комуністичних організацій”. На підставі цих рішень, а також з
урахуванням того, що рішення про реєстрацію партійної організації приймалось
начальником управління, який був звільнений з посади і, відповідно, не мав права
приймати рішення про реєстрацію організації, Колегія Львівського обласного
управління юстиції 17.02.2000 р. прийняла постанову, якою анулювала запис про
реєстрацію обласної організації КПУ. Відповідно, начальник управління юстиції своїм
наказом від 18.02.2000 р. скасував рішення про реєстрацію обласної організації КПУ.
Рішення Львівського обласного управління юстиції про скасування реєстрації
Львівської обласної організації КПУ було оскаржене у Волинському обласному суді,
який своїм рішенням від 27.06.2000 р. скасував постанову колегії Львівського обласного
управління юстиції, наказ начальника управління юстиції та зобов’язав управління
юстиції поновити запис про реєстрацію обласної організації КПУ. Не погоджуючись з
рішенням суду, начальник Львівського обласного управління юстиції оскаржив його в
касаційному порядку. Судова колегія в цивільних справах ВСУ касаційну скаргу
залишила без задоволення з таких підстав: 1) постанова колегії управління юстиції і
наказ начальника цього управління є незаконними, оскільки рішення про скасування
запису про реєстрацію організації партії приймається лише у разі припинення діяльності
організації; натомість Львівська обласна організація КПУ своєї діяльності не припиняла;
2) рішення про анулювання реєстрації обмежує права засновників організації,
передбачені статтею 36 Конституції, зокрема право на свободу об’єднання у партії і
громадські організації, членство в них тощо; 3) начальник управління юстиції лише
підписав свідоцтво про реєстрацію партійної організації, крім того, свідоцтво було
підписано у строки, протягом яких він ще виконував свої обов’язки; 4) зупинення всіх
або окремих видів діяльності об’єднання громадян, ліквідація об’єднання громадян
здійснюються лише за рішенням суду, а не на підставі рішення органу легалізації.
26 серпня 1991 р. Президія Верховної Ради України видала Указ „Про тимчасове
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Дата

25.06.2003

72
73

Тип справи
партії

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Рішення суду
України від 27 грудня 2001 року №
20-рп/2001
у
справі
за
конституційним
поданням
139
народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України
(конституційності) указів Президії
Верховної Ради України „Про
тимчасове припинення діяльності
Компартії України” і „Про заборону
діяльності
Компартії
України”
(справа
про
укази
Президії
Верховної Ради України щодо
Компартії України, зареєстрованої
22 липня 1991 р.) 72

Рішення Верховного Суду України
від 25 червня 2003 року за
зверненням Міністерства юстиції
України
про
анулювання
реєстраційного свідоцтва Партії
комуністів (більшовиків) України 73

Обставини справи і зміст рішення суду
припинення діяльності Компартії України”. Указ передбачав: тимчасове припинення
діяльності Компартії України; опечатування приміщень партійних комітетів КПУ,
встановлення заборони проведення будь-яких операцій з майном Компартії і передачу
такого майна на баланс Верховної Ради України та відповідних місцевих рад. 30 серпня
1991 р. Указом Президії Верховної Ради України діяльність Компартії була заборонена.
139 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду України з клопотанням
про визнання цих указів такими, що не відповідають Конституції України.
У своєму Рішенні Конституційний Суд України відзначив, що: 1) Комуністична партія
України як громадське об’єднання була зареєстрована Міністерством юстиції
Української РСР 22.07.1991 р., її програмні цілі і дії у період з 19 по 21 серпня 1991 року
не суперечили умовам створення і діяльності партій, визначеним Конституцією, що
підтверджується результатами розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою
України; 2) відповідно до Конституції СРСР, Конституції УРСР та Закону СРСР „Про
громадські об’єднання” 1990 р., об’єднання громадян могли бути ліквідовані виключно
за рішенням суду; заборонивши Компартію, Верховна Рада України перебрала на себе
функції слідчих та судових органів, що суперечить принципу поділу влади на
законодавчу, виконавчу і судову; 3) прийняття Президією Верховної Ради України
оспорюваних указів суперечить статтям 6, 19 Конституції України, відповідно до яких
органи державної влади повинні діяти в межах, визначених Конституцією України, та
відповідно до Законів України. На підставі цього Конституційний суд України визнав
оспорювані укази Президії Верховної Ради України такими, що не відповідають
Конституції України. Одночасно Конституційний Суд України відзначив, що за
Конституцією УРСР КПРС не відносилась ні до політичних партій, ні до громадських
організацій. Тому Комуністична партія України, зареєстрована як об’єднання громадян,
не була правонаступником КПРС і Компартії України як складової КПРС. Тому
визнання указів Президії Верховної Ради України неконституційними не має наслідком
повернення у власність Комуністичної партії України майна КПРС, зверненого у
державну власність.
16 травня 2003 р. Міністерство юстиції звернулось із заявою про анулювання
реєстраційного свідоцтва Партії комуністів (більшовиків) України. Міністерство
послалось на те, що партією не здійснені необхідні заходи щодо приведення статутних
документів у відповідність із вимогами Закону, а також не надано відомостей про
створення та реєстрацію в установленому цим Законом порядку своїх обласних,
міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі
та в Автономній Республіці Крим. Оскільки партія порушила вимоги частини шостої
статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”, Верховний Суд прийняв рішення про
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Дата

74
75

Тип справи

Рішення суду

5.11.2004

Заборона політичної
партії

Рішення Верховного Суду України
від 5.11.2004 року у справі за
поданням
Міністерства
юстиції
України про заборону політичної
партії 74

25.01.2007

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з неподанням
звітності

Рішення
Господарського
Суду
Донецької області від 25.01.2007 р. у
справі № 31/445пн за позовом ДПІ у
Калінінському
районі
міста
Донецька до Жовтневої районної
організації партії „Реформи і
порядок” м. Маріуполя 75

12.06.2007

Конституційність
Закону „Про

Рішення Конституційного Суду
України від 12 червня 2007 р. № 2-

Обставини справи і зміст рішення суду
анулювання реєстраційного свідоцтва партії.
У жовтні 2004 року Міністерство юстиції звернулось до ВСУ з поданням про заборону
політичної партії „К” на підставі порушення партією вимог статей 21, 24, 37 Конституції
України, статті 5 Закону „Про політичні партії в Україні”. Міністерство юстиції
стверджувало, що партія організувала ряд мітингів і демонстрацій; відповідні акції
супроводжувались розповсюдженням агітаційних матеріалів та листівок із закликами до
розпалювання національної та етнічної ворожнечі, образами на адресу громадян
російського та єврейського походження. Заклики до міжетнічної ворожнечі та образи
єврейського населення містилися у публікаціях політичної партії на її офіційному
Інтернет-сайті та прес-релізах.
У своєму Рішенні Верховний Суд України підкреслив, що Міністерство юстиції України
не надало доказів, які б підтверджували, що перераховані в поданні та організовані
партією заходи були спрямовані на розпалювання міжетнічної чи расової ворожнечі та
посягання на права і свободи людини. Суд також визнав, що надані суду публікації не
спрямовані на розпалювання міжетнічної чи расової ворожнечі та посягання на права і
свободи людини. Вирази, які містились у відповідних публікаціях, суд розглянув у
контексті передвиборних політичних спорів та обговорення життя суспільства і дійшов
висновку про те, що вони мають характер оціночних суджень, думок, критичних
зауважень. Тому, незважаючи на те, що окремі висловлювання, ідеї та інша інформація
викликали образу і занепокоєння серед частини населення, суд, беручи до уваги
плюралізм думок, свободу поглядів і діяльності політичних партій, дійшов висновку про
недоведеність підстав для закриття партії.
Жовтнева районна організація партії „Реформи і порядок” м. Маріуполя була
зареєстрована як юридична особа 16.05.2001 р. Починаючи з 13.05.2002 року зазначена
організація не подавала до ДПІ звітність про використання коштів неприбутковою
організацією. Неподання протягом року до органів державної податкової служби
декларацій та документів фінансової звітності відповідно до статті 28 Закону „Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” є підставою для
припинення юридичної особи. На підставі цього Закону ДПІ звернулась до суду з
позовом до місцевої організації партії про припинення юридичної особи. У своєму
рішенні суд відзначив, що рішення про припинення діяльності партії приймається лише
органом, який її зареєстрував. У зв’язку з цим МДПІ м. Маріуполя не має повноважень
на звернення до суду щодо припинення діяльності районної організації політичної
партії.
Суб’єкт права на конституційне подання – 70 народних депутатів України – звернувся
до конституційного суду України з клопотанням визнати ряд положень Закону „Про
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Дата

76

Тип справи
політичні партії в
Україні”

Рішення суду
рп/2007 у справі за конституційним
поданням 70 народних депутатів
України
щодо
відповідності
Конституції
України
(конституційності)
положень
частини першої статті 10, пункту 3
частини другої, частин п’ятої, шостої
статті 11, статті 15, частини першої
статті 17, статті 24, пункту 3 розділу
VI “Заключні положення” Закону
України „Про політичні партії в
Україні” (справа про утворення
політичних партій в Україні) 76

Обставини справи і зміст рішення суду
політичні партії в Україні” такими, що не відповідають Конституції. Посилаючись на
статті 36, 37, 64 Конституції, депутати стверджували, що відповідні положення Закону
порушують право громадян на об’єднання у політичні партії. У своєму Рішенні у
зазначеній справі Конституційний Суд України відзначив, зокрема, наступне: 1) право
на свободу утворення політичних партій може бути обмежене в інтересах національної
безпеки і громадського порядку, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод
інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією; 2) оскільки партії
визначаються Законом як організації з всеукраїнським статусом, необхідність збору
підписів на підтримку рішення про утворення партії у двох третинах районів двох
третин областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим (стаття 10
Закону „Про політичні партії в Україні”) не суперечить Конституції України (крім
положень, які передбачають обов’язків збір підписів громадян на підтримку утворення
партії в Автономній Республіці Крим); 3) з тих самих причин не суперечить Конституції
України і положення частини шостої статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”,
яким передбачена необхідність утворення і реєстрації партією своїх обласних, районних
та міських організацій у більшості регіонів України (крім положень, які передбачають
обов’язковість реєстрації партійних організацій в Автономній Республіці Крим); 4)
вимоги, закріплені у статтях 10 та 11 Закону „Про політичні партії в Україні” самі по
собі не обмежують право свободу об’єднань, а лише визначають порядок реалізації
цього права, мають на меті запобігти утворенню партій, діяльність яких розрахована на
короткий строк або має на меті реалізувати ті чи інші вузько корпоративні інтереси; ці
вимоги також не порушують рівності партій перед законом, оскільки поширюються на
всі партії; 5) обмеження щодо джерел фінансування політичних партій, встановлені
статтею 15 Закону „Про політичні партії в Україні”, є допустимими, відповідають
міжнародним стандартам і мають на меті забезпечення рівних умов для діяльності
політичних партій, інтересів національної безпеки; 6) справляння збору за реєстрацію
політичної партії не обмежує право громадян на свободу об’єднання в партії; 7)
оскільки партії сприяють формуванню та вираженню політичної волі громадян,
положення статті 24 Закону „Про політичні партії в Україні”, які передбачають
обов’язкову участь партій у загальнодержавних виборах принаймні один раз на 10 років,
не суперечить Конституції України; 8) положення Закону в частині подання до
Міністерства юстиції підписів громадян на підтримку створення партії, щорічного
опублікування партією свого фінансового звіту, необхідності приведення статутних
документів у відповідність до вимог Закону, є обмеженнями, які допускаються у
демократичному суспільстві і підстав для визнання їх неконституційними немає; 9)
законодавець має право на основі Конституції України та міжнародно-правових актів,
ратифікованих Україною, додатково врегульовувати правовий статус партій законом,
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Дата

16.10.2007

12.02.2008

77

Тип справи

Рішення суду

Офіційне тлумачення
Закону „Про
політичні партії в
Україні”

Рішення Конституційного Суду
України від 16 жовтня 2007 р. № 9рп/2007 у справі за конституційним
поданням
Міністерства
юстиції
України про офіційне тлумачення
положень частини шостої статті 11
Закону „Про політичні партії в
Україні” (справа про утворення та
реєстрацію партійних організацій) 77

Оскарження
бездіяльності
Міністерства юстиції
України; порушення
строків реєстрації
партії

Ухвала Вищого адміністративного
суду України від 12.02.2008 р. у
справі № к-27912/06 за скаргою до
Міністерства юстиції України на
бездіяльність Міністерства юстиції
України щодо реєстрації політичної
партії „Партія гуманістів України”,
за касаційною скаргою представника
Міністерства юстиції України на
Постанову Печерського районного
суду м. Києва від 11.01.2006 р. та

Обставини справи і зміст рішення суду
але відповідні норми не повинні звужувати обсяг конституційних прав на свободу
об’єднання у партії; 10) Конституція України не закріплює за Автономною Республікою
Крим спеціальних прав у питаннях формування політичних партій перед іншими
регіонами; тому положення статей 10 та 11, які передбачають обов’язковість збору
підписів на підтримку утворення партії та обов’язкове утворення в АРК місцевих
організацій партій суперечать Конституції.
Суб’єкт права на конституційне подання – Міністерство юстиції України – звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
частини шостої статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”, якими передбачено,
що політична партія протягом 6 місяців з дня реєстрації забезпечує створення та
реєстрацію в порядку, визначеному Законом, своїх обласних, міських, районних
організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та Автономній
Республіці Крим.
У своєму Рішенні Конституційний Суд України відзначив наступне: 1) відповідно до
статті 133 Конституції України адміністративно-територіальний устрій України включає
27 одиниць; 2) положення частини шостої статті 11 Закону „Про політичні партії в
Україні” слід розуміти як обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні
і прирівняні до них організації не менш як у 14 адміністративно-територіальних
одиниць України; 3) наявність обласних і прирівняних до них організацій менш як у 14
адміністративно-територіальних одиницях, передбачених статтею 133 Конституції, є
підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної
партії; 4) питання стосовно кількості партійних організацій районного рівня, які
повинна утворити партія, належним чином Законом не врегульовано, а тому його
вирішення Конституційному Суду непідвідомче.
Міністерство юстиції порушило встановлений строк розгляду заяв про реєстрацію
партій, після чого прийняло рішення про відмову у реєстрації партії „Партія гуманістів
України”. Бездіяльність Міністерства юстиції України була оскаржена у Печерському
районному суді м. Києва, рішення якого було підтверджено Апеляційним судом міста
Києва. Під час розгляду справи Вищим адміністративним судом України було
встановлено, що Міністерство юстиції України порушило строки прийняття рішення
про відмову у реєстрації „Партії гуманістів України” і не змогло довести наявність
підстав для відмови у реєстрації партії. У зв’язку з цим касаційну скаргу представника
Міністерства юстиції було залишено без задоволення.
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Дата

Тип справи

Рішення суду
Ухвалу Апеляційного суду м. Києва
від 11.07.2006 р. 78

18.03.2008

Оскарження рішення
про реєстрацію партії

Постанова
Окружного
адміністративного суду м. Києва від
18.03.2008 р. у справі № 3/134 за
позовом до Міністерства юстиції
України
про
визнання
протиправними дій щодо реєстрації
Комуністичної
партії
України
(оновленої), недійсним рішення про
реєстрацію Комуністичної партії
України (оновленої) та зобов’язання
Міністерства
юстиції
України
підготувати та направити подання до
Верховного Суду України про
заборону
Комуністичної
партії
України (оновленої) 79

03.04.2008

Відмова у реєстрації
об’єднання громадян

Рішення Європейського суду з прав
людини у справі „Корецький та інші
проти України” (Заява № 40269/02) 80

Обставини справи і зміст рішення суду
Комуністична партія України (оновлена) була зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 листопада 2000 року. У своєму позові позивач стверджує, що: 1) реєстрація
партії, дії якої, на його думку, спрямовані на незаконне захоплення державної влади, а
реалізація статутних завдань досягається дискримінаційними методами, створила
безпосередню загрозу „конституційним правам і свободам мільйонів людей”, у тому
числі позивачу і членам його сім’ї; 2) позивачу стало відомо, що КПУ (о) не має
місцевих організацій у більшості областей України, що суперечить частині шостій статті
11 Закону „Про політичні партії в Україні”, і Міністерство юстиції України не
здійснювало контроль за наявністю необхідної кількості місцевих організацій; 3) ряд
положень Статуту КПУ (о) суперечить Конституції та Закону „Про політичні партії в
Україні”. Суд визнав всі вимоги позивача необґрунтованими, оскільки: 1) подані для
реєстрації Комуністичної партії України (оновленої) до Міністерства юстиції України
документи відповідають законодавству України; 2) Міністерство юстиції України
перевірило наявність у партії місцевих організацій; 3) позивач не надав суду докази, які
б підтверджували порушення його прав, свобод та інтересів; 4) строк звернення до суду
за захистом порушених прав становить 1 рік з дня порушення, позивач порушив цей
строк, що є підставою для відмови у задоволенні позову.
7 червня 2000 року шість осіб створили громадське об’єднання „Громадянський комітет
за збереження дикої (корінної) природи Березняків” (Громадський комітет), головою
якого було обрано С.П.Корецького. 27 липня 2000 року для державної реєстрації
Громадянського комітету заявники подали до Київського міського управління юстиції
заяву про реєстрацію і Статут об’єднання. Міське управління юстиції повернуло
заявникам заяву та статут і рекомендувало внести до статуту зміни, викладені міським
управлінням в тих же документах.
6 вересня 2000 року заявники подали нову редакцію статуту, в якій частково були
враховані виправлення, запропоновані Київським міським управлінням юстиції. Листом
від 18 вересня 2000 року управління повідомило заявників про відмову у реєстрації
Громадянського комітету в зв'язку з тим, що положення статуту не були приведені у
відповідність до національного законодавства. Зокрема, в статуті не було зазначено
статус Громадянського комітету; положення щодо представництв Комітету в інших
містах України суперечило положенню про те, що діяльність Комітету поширюється
на територію міста Києва; статут передбачає дві мети Комітету замість однієї
мети та завдань; на Виконавчу дирекцію Громадянського комітету було покладено
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Дата

Тип справи

Рішення суду

Обставини справи і зміст рішення суду
господарські функції, тоді як стаття 24 Закону України "Про об'єднання громадян"
передбачала, що об'єднання громадян може здійснювати господарську діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ; положення про те, що Громадянський
комітет може вести видавничу діяльність, та положення про те, що членами
Комітету можуть бути волонтери, суперечить положенням зазначеного Закону.
Також заявники не врахували всіх виправлень до тексту статуту та додали до заяви
копію документа про сплату реєстраційного збору, тоді як законодавством передбачено
подання оригіналу цього документа.
30 листопада 2000 року заявники звернулися із скаргою до Печерського районного суду
м. Києва на рішення Київського міського управління юстиції про відмову у реєстрації
Громадянського комітету. 13 березня 2001 року суд відмовив у задоволенні скарги
заявників як необґрунтованої. 28 серпня 2001 року апеляційний суд м. Києва залишив
без змін рішення суду першої інстанції.
Суди встановили, що відмова у реєстрації Громадянського комітету була законною,
оскільки певні положення статуту містили текстуальні розбіжності з положеннями
відповідного національного законодавства. Зокрема, не було вірно визначено мету
Громадянського комітету, і вона не відповідала вимогам статей 3 та 13 Закону України
"Про об'єднання громадян". Положення пунктів 1.4, 5.1 та 7.11 статуту, відповідно до
яких виконавча дирекція Громадянського комітету забезпечує "поточну господарчу та
фінансову" діяльність та Громадянський комітет здійснює видавничу діяльність, не
відповідають вимогам статей 9 та 24 зазначеного Закону. Формулювання пунктів 6.1 та
6.4 статуту в частині участі волонтерів в діяльності Громадянського комітету
суперечить принципу рівноправності членів об'єднання, закріпленому в статті 6 Закону.
14 березня 2002 року колегія Верховного Суду залишила без задоволення касаційну
скаргу заявників, встановивши, що відсутні підстави для перегляду справи судовою
палатою з цивільних справ Верховного Суду України. 7 липня 2002 року заявники
прийняли рішення ліквідувати Громадянський комітет та припинити його діяльність.
Заявники звернулись до Європейського суду з прав людини.
У своєму рішенні у справі Європейський суд з прав людини відзначив: 1) відмова
національних органів державної влади надати статус юридичної особи об'єднанню
громадян є втручанням у право заявників на здійснення права на свободу об'єднання;
навіть припускаючи, що, Громадянський комітет міг діяти без державної реєстрації,
можливість Громадянського комітету функціонувати належним чином без державної
реєстрації була б ускладнена; 2) вислів "передбачений законом" в другому пункті статті
11 Конвенції не тільки вимагає, щоб дія, яка оскаржується, була передбачена
національним законодавством, але також містить вимогу щодо якості закону;
положення Закону України "Про об'єднання громадян", які регулюють реєстрацію
об'єднань громадян, є занадто розмитими, щоб бути достатньо "передбачуваними"
для зацікавлених осіб, та надають державним органам занадто широкі межі розсуду у
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Дата

81

Тип справи

11.06.2008

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

14.01.2009

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з неподанням
звітності

Рішення суду

Ухвала Київського апеляційного
адміністративного суду у справі №
22-а-2571/08 за апеляційною скаргою
політичної партії „Партія ПРАВА”
на постанову Печерського районного
суду м. Києва від 30.05.2007 р. по
справі за позовом Міністерства
юстиції України до політичної партії
„Партія ПРАВА” про анулювання
реєстраційного свідоцтва 81
Постанова Снігурівського районного
суду Миколаївської області від
14.01.2009 р. у справі № 2-а-18/2009
за
позовом
Снігурівської
міжрайонної ДПІ до Снігурівської
районної організації
політичної

Обставини справи і зміст рішення суду
вирішенні питання, чи може певне об'єднання бути зареєстрованим; відповідно доступна заявникам процедура судового перегляду не могла стати на заваді свавільній
відмові у реєстрації; 3) повноваження держави щодо захисту її інституцій та громадян
від об'єднань, які можуть їм загрожувати, мають застосовуватись виважено, оскільки
відступи від принципу свободи об'єднання мають бути такими, що чітко тлумачаться,
і лише переконливі та нездоланні причини можуть виправдати обмеження такої
свободи; натомість ні рішення судів, ні аргументи Уряду в справі не містять пояснення
або ж навіть якоїсь вказівки на необхідність існування обмежень щодо можливості
об'єднань самостійно здійснювати пропагандистську діяльність та лобіювати в
органах державної влади ідеї та мету об'єднання, їх можливості залучати волонтерів
у якості членів або здійснювати видавничу діяльність; Громадянський комітет мав
мирні та суто демократичні мету та завдання і немає жодних ознак, що об'єднання
використовувало б насильницькі та недемократичні засоби задля досягнення його мети;
тим не менш органи державної влади вдалися до радикального за своїм впливом на
заявників заходу, який не допустив, щоб об'єднання заявників навіть розпочало їх
основну діяльність, а відтак обмеження, застосовані у справі, не переслідували
„нагальну суспільну необхідність”.
За цих обставин суд постановив, що було порушено статтю 11 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод.
30.05.2007 року Печерський районний суд м. Києва своєю постановою анулював
реєстраційне свідоцтво політичної партії „Партія ПРАВА”. Ця партія була
зареєстрована Міністерством юстиції України 1.06.2003 р. Через 6 місяців після
реєстрації партії її місцеві організації було зареєстровано у 2 регіонах України, що стало
підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва партії відповідно до частини
шостої статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”. На підставі цього Київський
апеляційний адміністративний суд залишив Постанову Печерського районного суду м.
Києва без змін і відмовив у задоволенні апеляційної скарги партії „Партія ПРАВА”.
Снігурівська районна організація політичної партії „Реформи і порядок” була
зареєстрована 12.02.2005 р. Однак з моменту реєстрації організація не подавала
документи фінансової звітності до Снігурівської міжрайонної ДПІ. Відповідно до статті
38 Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”,
неподання протягом року органам податкової служби податкових декларацій,
документів фінансової звітності, є підставою для припинення юридичної особи. На
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Дата

Тип справи

17.02.2009

Скасування державної
реєстрації партії

14.04.2009

23.04.2009

82

83
84

Рішення суду
партії „Реформи і порядок” про
припинення юридичної особи 82
Постанова
Окружного
адміністративного суду м. Києва від
17.02.2009 р. у справі № 3/590 за
позовом Всеукраїнського об’єднання
ветеранів,
Соборного
козацтва
України „СІЧ”, Всеукраїнського
товариства політичних в’язнів і
репресованих, Асоціації дослідників
голодоморів в Україні, Київської
організації Спілки офіцерів України
та інших до Міністерства юстиції
України про скасування державної
реєстрації Комуністичної партії
України 83 .

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з неподанням
звітності

Постанова Одеського окружного
адміністративного
суду
від
14.04.2009 р. у справі № 2-а13401/08/1570 у справі за позовом
Котовської ОДПІ Одеської області
до Котовськом районної організації
політичної партії „Вперед, Україно!”
про припинення юридичної особи 84

Оскарження відмови у
реєстрації партії;
використання назви
партії

Постанова
Окружного
адміністративного суду м. Києва від
23.04.2009 р. № 15/390 у справі за
позовом до Міністерства юстиції
України про скасування Наказу
Міністерства юстиції України від
24.09.2008 р. № 1619/5 „Про відмову
у реєстрації Соціалістичної партії
регіонів”,
зобов’язання

Обставини справи і зміст рішення суду
підставі цього Закону суд постановив припинити Снігурівську районну організацію
партії „Реформи і порядок” як юридичну особу.
10 позивачів звернулись до Окружного адміністративного суду України з позовами до
Міністерства юстиції України про зобов’язання Міністерства юстиції України скасувати
державну реєстрацію Комуністичної партії України як такої, що суперечить основним
правам людини, Конституції та чинному законодавству України. На думку позивачів: 1)
реєстрація КПУ була проведена з порушеннями чинного законодавства України,
оскільки Програма і Статут КПУ суперечать Конституції; 2) діяльність КПУ загрожує
суверенітету і цілісності держави, правам і свободам громадян України, у тому числі
позивачам та їхнім членам.
Комуністичну партію України було зареєстровано Міністерством юстиції України 5
жовтня 1993 року. Реєстрація партії була публічною, а тому позивачі були або могли
бути обізнані з фактом реєстрації КПУ. Рішення про реєстрацію партії могло бути
оскаржене протягом 2 місяців з дня його прийняття (ст. 2485 ЦПК від 18.07.1963). Цей
строк позивачами було пропущено; причини пропуску строку ними пояснено не було.
На цій підставі суд відмовив у задоволенні позову.
Котовська районна організація політичної партії „Вперед, Україно!” була зареєстрована
30.07.2007 р. 17.10.2008 року начальником Котовськом ОДПІ було прийнято
розпорядження про зняття з податкового обліку платників податків, які не подають до
Котовськом ОДПІ звітність. 2.12.2008 року було встановлено, що районна організація
зазначеної партії не надає податкову звітність з 2007 року. Згідно із статтею 38 Закону
„Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” підставою
для припинення юридичної особи є неподання нею органам державної податкової
служби документів фінансової звітності. На підставі цього Закону суд прийняв рішення
про припинення Котовської районної організації політичної партії „Вперед, Україно!”.
Голова Соціалістичної партії регіонів 25 липня 2008 року звернувся до Міністерства
юстиції України із заявою про реєстрацію партії. У реєстрації було відмовлено
(24.09.2008 р.) у зв’язку з тим, що назва партії не є суттєво відмінною від
зареєстрованих „Партії регіонів” і „Соціалістичної партії України”. У судовому
засіданні було встановлено, що при прийнятті рішення про відмову у реєстрації партії
не було враховано висновки Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАНУ, у яких
повідомлялось, що назва „Соціалістична партія регіонів” не є тотожною назвам
зареєстрованих партій „Партія регіонів” та „Соціалістична партія України”. Крім того,
приймаючи рішення про відмову у реєстрації партії, Міністерство юстиції порушило

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2729950

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3059471
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4585721
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Дата

Тип справи

Рішення суду
зареєструвати політичну партію
„Соціалістична партія регіонів” 85

07.07.2009

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з її
відсутністю за місцем
реєстрації

Постанова
Миколаївського
окружного адміністративного суду
від 07.07.2009 р. у справі № 2а2075/09/1470
за
позовом
Первомайської
ОДПІ
до
Первомайської міської організації
партії
„Відродження”
про
припинення юридичної особи 86

20.07.2009

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з неподанням
звітності

Постанова
Житомирського
окружного адміністративного суду
від 20.07.2009 р. у справі № 2а2025/09/0670 за позовом Державної
податкової інспекції в Олевському
районі до Олевської районної
організації Соціалістичної партії
України про припинення державної
реєстрації 88

20.08.2009

Припинення місцевої
організації партії як
юридичної особи у
зв’язку з неподанням
звітності

Постанова Донецького окружного
адміністративного
суду
від
20.08.2009 р. у справі № 2а11399/09/0570
за
позовом
Добропільської ОДПІ до районної
організації
політичної
партії

Обставини справи і зміст рішення суду
встановлений законом строк для його прийняття. На підставі цього суд дійшов
висновку, що рішення про відмову у реєстрації партії прийнято необґрунтовано і з
порушенням встановлених строків, скасував його і зобов’язав Міністерство юстиції
повторно розглянути заяву про реєстрацію партії.
Первомайська міська організація партії „Відродження” була зареєстрована 3.4.2003 р.
10.09.2007 р. було встановлено факт відсутності організації партії за її юридичною
адресою, що відповідно до статті 38 Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців” є підставою для припинення юридичної особи. У
Постанові суд відзначив, що Закон „Про політичні партії в Україні” визначає лише
порядок припинення діяльності партій, а не їх місцевих організацій, у зв’язку з чим
припинення діяльності місцевих організацій партій може здійснюватись на підставі
загального законодавства, зокрема – Закону „Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців”. У зв’язку з цим судом було прийнято рішення про
припинення юридичної особи – Первомайської міської організації партії
„Відродження”. 87
Олевська районна організація Соціалістичної партії України була зареєстрована як
юридична особа 23.01.2006 р. У березні 2009 р. ДПІ в Олевському районі звернулась до
Житомирського окружного адміністративного суду з позовом про припинення
Олевської районної організації СПУ у зв’язку з тим, що остання більше року не
подавала до ДПІ декларації про доходи. У Постанові суд наголосив на тому, що: 1)
органи державної податкової служби мають право звертатись до суду з позовами про
скасування державної реєстрації лише суб’єктів підприємницької діяльності; 2)
політична партія є неприбутковою організацією і не є суб’єктом підприємницької
діяльності; 3) Законом „Про політичні партії в Україні” визначено перелік суб’єктів, які
мають право ініціювати питання про заборону партії чи анулювання її реєстраційного
свідоцтва, і органи податкової служби у цьому переліку не зазначені. На підставі цього
суд відмовив у задоволенні позову ДПІ за безпідставністю.
Олександрівська районна організація партії „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”
було зареєстроване 3.5.2001 р. 31.03.2009 р. перевіркою Добропільської ОДПІ було
встановлено, що відповідна районна партійна організація не подала до ОДПІ належну
податкову звітність, у зв’язку з чим ОДПІ звернулась до суду з позовом про припинення
юридичної особи. У Постанові суд відзначив, що: 1) особливості державної реєстрації
політичних партій визначаються спеціальними законами, зокрема – Законом „Про

85

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3612860
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4885046
87
Аналогічне рішення і на тих самих підставах цим самим судом було прийнято 7.07.2009 р. у справі № 2а-2071/09/1470 за позовом Первомайської ОДПІ до Первомайської міської організації Всеукраїнської
партії духовності і патріотизму; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4929533; 07.07.2009 р. у справі № 2а-2072/09/1470 за позовом Первомайської ОДПІ до Первомайської районної організації Аграрної партії
України; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4885045
88
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4821258
86
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Дата

Тип справи

Рішення суду
„Всеукраїнське
об’єднання
політичної партії „Батьківщина” про
припинення юридичної особи 89

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Постанова
Окружного
адміністративного суду міста Києва
від 29.09.2009 р. у справі № 2а10344/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Народна воля”
про анулювання реєстраційного
свідоцтва від 2.10.2008 р. № 155п.п. 91

22.10.2009

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Постанова
окружного
адміністративного суду міста Києва
від 22.10.2009 р. у справі № 2а9157/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної
партії
„Україна
майбутнього”
про
анулювання
реєстраційного свідоцтва № 152-п.п.
від 18.07.2008 р. 92

5.11.2009

Анулювання

Постанова Київського апеляційного

29.09.2009

Обставини справи і зміст рішення суду
політичні партії в Україні”; 2) діяльність політичної партії припиняється лише шляхом її
реорганізації, ліквідації, заборони, анулювання реєстраційного свідоцтва; 3) перелік
суб’єктів, які можуть ініціювати і приймати рішення про припинення діяльності
політичної партії вичерпно визначено законом, і органи державної податкової служби
до нього не входять; 4) контроль за дотриманням партіями вимог законів та їх статутів
здійснює лише Міністерство юстиції, а не органи державної податкової служби. На
підставі цього суд визнав, що ОДПІ не має права звертатись до суду з позовом про
припинення діяльності партії як юридичної особи 90 .
Політична партія „Народна воля” була зареєстрована Міністерством юстиції України
2.10.2008 р. Станом на 3.04.2009 р. партією „Народна воля” зареєстровано 2 місцевих
організації. Таким чином, партія порушила вимоги частини шостої статті 11 Закону
„Про політичні партії в Україні”, згідно з якими вона мала вжити заходів щодо
реєстрації своїх місцевих організацій у більшості (14) регіонів України. З урахуванням
цього Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення про анулювання
реєстраційного свідоцтва партії.
Політична партія „Україна майбутнього” була зареєстрована Міністерством юстиції
України 18.07.2008 р. На момент звернення Міністерства юстиції до суду партією було
створено 9 обласних організацій. У судовому засіданні партія представила документи
про реєстрацію 18 обласних організацій партії. У Постанові суд наголосив на тому, що
порушення шестимісячного строку, протягом якого політична партія повинна
забезпечити створення та реєстрацію своїх структурних утворень у 14 адміністративнотериторіальних одиницях, не може бути безумовною підставою для анулювання
свідоцтва політичної партії, у разі, коли на час розгляду справи в суді відповідні
підстави відсутні. Оскільки відповідач надав докази утворення та реєстрації місцевих
організацій партії у більшості регіонів України, суд дійшов висновку про відсутність
підстав для анулювання свідоцтва про реєстрацію партії.
Політична партія „Народна воля” була зареєстрована Міністерством юстиції України

89

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4820190
Аналогічні рішення у справах за позовами ДПІ до місцевих організацій партій приймались й іншими судами (хоча в цілому судова практика у цих справах є суперечливою). Див., наприклад, Рішення
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13 жовтня 2009 р. у справі № 2-а-6486/09/0470 за позовом Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська до
Дніпропетровської обласної організації політичної партії „Прагматичний вибір” про припинення юридичної особи; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5468938; Постанова Волинського окружного
адміністративного суду від 13.05.2009 р. у справі № 2а-14447/09/0370 за позовом Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції до Старовижівської районної організації політичної партії
„Демократичний союз” про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності та його ліквідації; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3944645; Рішення Господарського суду Харківської
області від 13.07.2007 р. у справі № 56/97-07 за позовом прокурора Краснокутського району Харківської області в інтересах держави, в особі ДПІ у Краснокутському районі до Краснокутської районної
організації партії „Демократичний Союз” про припинення юридичної особи; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1031096; Рішення Господарського суду Донецької області від 25.01.2007 р. у справі № 31/438пн
за позовом ДПІ у Калінінському районі м. Донецька до Маріупольської організації Української республіканської партії „УРП” про припинення юридичної особи; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1301584
91
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5067360
90

92

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6856318
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Дата

Тип справи
реєстраційного
свідоцтва партії

Рішення суду
адміністративного суду від 5.11.2009
р. у справі № 2-а-10344/09/2670 за
апеляційною скаргою політичної
партії „Народна воля” на постанову
Окружного адміністративного суду
міста Києва від 29.09.2009 р. у справі
№ 2а-10344/09/2670 за позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Народна воля”
про анулювання реєстраційного
свідоцтва від 2.10.2008 р. № 155п.п. 93

11.11.2009

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Постанова
Окружного
адміністративного суду м. Києва від
11.11.2009 р. У справі № 2а10348/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
Прогресивно-Демократичної Партії
України
про
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
від
18.11.2008 р. № 163-п.п. 94

30.11.2009

Анулювання
реєстраційного

Постанова
Окружного
адміністративного суду міста Києва

93
94

Обставини справи і зміст рішення суду
2.10.2008 р. Станом на 3.04.2009 р. партією „Народна воля” зареєстровано 2 місцевих
організації. Таким чином, партія порушила вимоги частини шостої статті 11 Закону
„Про політичні партії в Україні”, згідно з якими вона мала вжити заходів щодо
реєстрації своїх місцевих організацій у більшості (14) регіонів України. З урахуванням
цього Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення про анулювання
реєстраційного свідоцтва партії. Це рішення суду було оскаржене партією „Народна
воля” в апеляційному порядку.
Київський апеляційний адміністративний суд встановив, що станом на 3.04.2009 р.
партією „Народна воля” було утворено первинні осередки та місцеві партійні організації
у 15 областях України, тобто – у більшості регіонів України. До моменту подачі
позовної заяви Міністерством юстиції України до Окружного адміністративного суду м.
Києва діяла 21 обласна організація партії, що не було враховано судом першої інстанції.
Київський апеляційний адміністративний суд особливо наголосив на тому, що суд
першої інстанції не дав оцінку положенням статті 11 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, що призвело до неврахування Керівних
принципів щодо заборони політичних парій та подібних заходів, ухвалених
Венеціанською комісією 10-11 грудня 1999 р. Суд окремо наголосив на тому, що
анулювання реєстраційного свідоцтва партії за своїми правовими наслідками є
фактично примусовим припиненням політичної партії та подібним до заборони
заходом. На підставі цих аргументів Київський апеляційний адміністративний суд
задовольнив апеляційну скаргу політичної партії „Народна воля” на постанову
Окружного адміністративного суду м. Києва.
Політична партія „Прогресивно-Демократична Партія України” була зареєстрована
Міністерством юстиції України 18.11.2008 р. Станом на 10 червня 2009 року було
зареєстровано 15 регіональних організацій партії, на день звернення Міністерства
юстиції до суду було зареєстровано 17 організацій Прогресивно-Демократичної Партії
України. У своєму рішенні суд підкреслив, що: 1) реєстрація партійних організацій
після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 11 Закону „Про політичні
партії в Україні”, не є безумовною підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва
партії; 2) реальна можливість реєстрації структурних утворень політичної партії
виникає з моменту отримання партією статусу юридичної особи; 3) оскільки
діяльність партії не несе загрози незалежності, конституційному ладу, суверенітету
України, правам і свободам громадян, свідоцтво партії не може бути анульоване.
Суд відмовив Міністерству юстиції України у задоволенні позову.
Політична партія „Громадянський рух України” була зареєстрована Міністерством
юстиції України 28.10.2008 р. У шестимісячний строк після реєстрації партією було
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Дата

Тип справи
свідоцтва партії

Рішення суду
від 30.11.2009 р. у справі № 2а10350/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Громадянський
рух України” про анулювання
реєстраційного
свідоцтва
від
28.10.2008 р. № 161-п.п. 95

17.12.2009

Постанова
Окружного
адміністративного суду міста Києва
від 17.12.2009 р. у справі № 2а10347/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Громадянська
партія України” про анулювання
реєстраційного
свідоцтва
від
23.10.2008 р. № 159-п.п. 96

23.12.2009

Постанова
Окружного
адміністративного суду міста Києва
від 23.12.2009 р. у справі № 2а10346/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Пробудження”
про анулювання реєстраційного
свідоцтва від 04.09.2008 р. № 154п.п. 97

95

96
97

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Обставини справи і зміст рішення суду
створено та зареєстровано 3 місцевих організації, що суперечить частині шостій статті
11 Закону „Про політичні партії в Україні” і є підставою для анулювання реєстраційного
свідоцтва партії. Однак у судовому засіданні партія представила оригінали свідоцтв про
реєстрацію місцевих організацій партії у 18 регіонах України. У Постанові суд
наголосив на тому, що порушення шестимісячного строку, протягом якого політична
партія повинна забезпечити створення та реєстрацію своїх структурних утворень у 14
адміністративно-територіальних одиницях, не може бути безумовною підставою для
анулювання свідоцтва політичної партії, у разі, коли на час розгляду справи в суді
відповідні підстави відсутні. Оскільки відповідач надав докази утворення та реєстрації
місцевих організацій партії у більшості регіонів України, суд дійшов висновку про
відсутність підстав для анулювання свідоцтва партії.
Політична партія „Громадянська партія України” була зареєстрована Міністерством
юстиції України 23.10.2008 року. Протягом 6 місяців після реєстрації партії нею було
створено та зареєстровану 1 місцеву організацію, що суперечить частині шостій статті
11 Закону „Про політичні партії в Україні” і є підставою для анулювання реєстраційного
свідоцтва партії. Однак у судовому засіданні партія представила свідоцтва про
реєстрацію місцевих організацій партії у 14 регіонах України. У Постанові суд
наголосив на тому, що порушення шестимісячного строку, протягом якого політична
партія повинна забезпечити створення та реєстрацію своїх структурних утворень у 14
адміністративно-територіальних одиницях, не може бути безумовною підставою для
анулювання свідоцтва політичної партії, у разі, коли на час розгляду справи в суді
відповідні підстави відсутні. Оскільки відповідач надав докази утворення та реєстрації
місцевих організацій партії у більшості регіонів України, суд дійшов висновку про
відсутність підстав для анулювання свідоцтва партії.
Політична партія „Пробудження” була зареєстрована Міністерством юстиції України
04.09.2008 р. На момент звернення Міністерства юстиції до суду партією не було
утворено жодної організації у регіонах України. У судовому засіданні представник
партії представила документи про реєстрацію 16 обласних організацій партії. У
Постанові суд наголосив на тому, що порушення шестимісячного строку, протягом
якого політична партія повинна забезпечити створення та реєстрацію своїх структурних
утворень у 14 адміністративно-територіальних одиницях, не може бути безумовною
підставою для анулювання свідоцтва політичної партії, у разі, коли на час розгляду
справи в суді відповідні підстави відсутні. Оскільки відповідач надав докази утворення
та реєстрації місцевих організацій партії у більшості регіонів України, суд дійшов
висновку про відсутність підстав для анулювання свідоцтва про реєстрацію партії.
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Дата

02.02.2010

10.02.2010

98
99

Тип справи

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Анулювання
реєстраційного
свідоцтва партії

Рішення суду
Постанова
Окружного
адміністративного суду міста Києва
від 2.02.2010 р. у справі № 2-а10351/09/2670
за
позовом
Міністерства юстиції України до
політичної партії „Партія захисту
прав людини” про анулювання
реєстраційного свідоцтва № 157-п.п.
від 06.10.2008 р. 98

Ухвала Київського апеляційного
адміністративного
суду
від
10.02.2010 р. у справі № 2а9157/09/2670
за
апеляційною
скаргою
Міністерства
юстиції
України на постанову Окружного
адміністративного суду м. Києва від
22.10.2009 р. у справі за позовом
Міністерства юстиції до політичної
партії „Україна Майбутнього” про
анулювання
реєстраційного
свідоцтва 99

Обставини справи і зміст рішення суду
Політична партія „Партія захисту прав людини” була зареєстрована Міністерством
юстиції України 06.10.2008 р. На момент розгляду справи судом політичною партією
„Партія захисту прав людини” було утворено та зареєстровано обласні організації партії
у 16 областях України. Таким чином, партією не було порушено вимоги частини шостої
статті 11 Закону „Про політичні партії в Україні”. Суд дійшов висновку про відсутність
підстав для анулювання реєстраційного свідоцтва партії і відмовив Міністерству
юстиції України у задоволенні позову.
Політична партія „Україна майбутнього” була зареєстрована Міністерством юстиції
України 18.07.2008 р. На момент звернення Міністерства юстиції до суду партією було
створено 9 обласних організацій. У судовому засіданні партія представила документи
про реєстрацію 18 обласних організацій партії. У Постанові суд наголосив на тому, що
порушення шестимісячного строку, протягом якого політична партія повинна
забезпечити створення та реєстрацію своїх структурних утворень у 14 адміністративнотериторіальних одиницях, не може бути безумовною підставою для анулювання
свідоцтва політичної партії, у разі, коли на час розгляду справи в суді відповідні
підстави відсутні. Оскільки відповідач надав докази утворення та реєстрації місцевих
організацій партії у більшості регіонів України, суд дійшов висновку про відсутність
підстав для анулювання свідоцтва про реєстрацію партії.
Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу на постанову Окружного
адміністративного суду м. Києва, в якій просило скасувати цю постанову і задовольнити
позовні вимоги Міністерства юстиції у повному обсязі. Київський апеляційний
адміністративний суд встановив, що на момент розгляду справи судом першої інстанції
партія підтвердила факт реєстрації осередків партії у більшості регіонів України. Таким
чином, судом першої інстанції було дотримано норм законодавства. Київський
апеляційний адміністративний суд ухвалив відмовити у задоволення апеляційної скарги
Міністерства юстиції України.
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