Про надання роз’яснення стосовно обов’язку внескодавця подавати
письмову заяву при здійсненні ним внеску/ів на підтримку політичної
партії або до виборчого фонду кандидата
Згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про політичні партії
в Україні» (далі – Закон) до 16.01.2020 передбачалося, що разом із платіжним
документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії
до установи банку України чи відділення зв’язку внескодавцем подається
письмова заява про відсутність у нього обставин, наявність яких є підставою для
відмови у прийнятті відповідного платіжного документа.
Таку заяву необхідно було подавати за формою, затвердженою
Національним агентством, при цьому без подання такої заяви банківська
установа чи відділення зв’язку не повинні були приймати платіжний документ
на здійснення вищезазначеного грошового внеску.
На виконання вказаних вимог Закону Національне агентство 02.07.2016
прийняло рішення № 7, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України
30.06.2016 за № 902/29032, яким затверджено форми заяв до платіжного
документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії.
Проте у зв’язку із внесеними змінами Законом України від 19.12.2019
№ 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і
протидії політичній корупції» обов’язок подання зазначених заяв скасовано.
Отже, станом на сьогодні при здійсненні внеску/ів саме на підтримку
політичної партії від особи, яка має намір здійснити такий внесок, подання
зазначеної заяви не вимагається.
В той же час відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII
«Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України організація та
проведення проміжних виборів і заміщення народних депутатів України,
обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких
достроково припинені, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України
«Про вибори народних депутатів України».
Разом з цим положеннями статті 50 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» встановлено обов’язок установи банку або відділення зв’язку
не приймати добровільний внесок до виборчого фонду кандидата від особи,
яка не подала заяву про відсутність в неї обставин, передбачених
статтею 15 Закону, за формою, затвердженою Національним агентством.
Таким чином, обов’язок подання заяви залишається при здійсненні
внеску/ів до виборчого фонду кандидата (на відміну від здійснення внесків на
підтримку політичної партії) у зв’язку з проведенням проміжних виборів і
заміщенням народних депутатів України, обраних у загальнодержавному
виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені.

