
Проект  

вноситься ___________________ 

 

Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

порядку подачі звітності політичних партій» 

 

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

 

І. Внести зміни до таких законів України: 

 

1.У статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості 

Верховної Ради України, 08.06.2001, №23, ст. 118 із наступними змінами): 

 

1) Частину сьому викласти в такій редакції: 

«Політична партія, щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після 

закінчення звітного кварталу, зобов'язана подати до Національного агентства з 

питань запобігання корупції шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції звіт політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

відповідний квартал».  

 

2) Частину восьму після слів «Форма» доповнити словами «та порядок 

подання». 

 

3) В частині десятій виключити слова: 

«наростаючим підсумком на кінець року». 

 

4) Частину одинадцяту викласти в такій редакції: 

«До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються копії 

висновків щорічного внутрішнього аудиту та незалежного зовнішнього 

фінансового аудиту політичної партії (якщо його проведення є обов'язковим 

відповідно до цього Закону) шляхом завантаження їх сканованих копій до 

Єдиного реєстру звітності політичних партій та кандидатів або надання їх 

оригіналів в паперовому вигляді до Національного агентства з питань 

запобігання корупції». 

 

5) Частину дванадцяту викласти в такій редакції: 

«До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру додаються копії документів, що підтверджують 

відображені у звіті відомості, шляхом завантаження їх копій до Єдиного 

реєстру звітності політичних партій та кандидатів (зокрема копії платіжних 

документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках)».  



 

6) Частину тринадцяту замінити чотирма частинами такого змісту: 

«Подані звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру включаються до Єдиного реєстру звітності 

політичних партій та кандидатів, що формується та ведеться Національним 

агентством. 

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до 

Єдиного реєстру звітності політичних партій та кандидатів на офіційному веб-

сайті Національного агентства. 

Доступ до Єдиного реєстру звітності політичних партій та кандидатів на 

офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості 

перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді 

набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє 

його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з 

метою повторного використання. 

Зазначені у звітах відомості щодо реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця 

проживання фізичної особи (крім області, району, міста, селища міського типу, 

села), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у 

відкритому доступі». 

 

У зв’язку з цим частини чотирнадцяту вважати частиною сімнадцятою. 

 

2. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної 

Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами): 

 

1) у частині першій статті 11: 

 

пункт «9» після слів «або місцевого самоврядування,» доповнити словами 

«Єдиного реєстру звітності політичних партій та кандидатів». 

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування та вводиться в дію з дня початку функціонування Єдиного 

реєстру звітності політичних партій та кандидатів. 

2. Про початок роботи Єдиного реєстру звітності політичних партій та 

кандидатів приймається рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

3. Національному агентству з питань запобігання корупції до початку 

роботи Єдиного реєстру звітності політичних партій та кандидатів забезпечити 

прийняття нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає з 

цього Закону. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran7#n7

