
Проект  
вноситься ___________________ 

 
Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства в 

частині фінансування та подання звітності політичними партіями» 
 

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

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
 
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості        

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 
 
1) у статті 38: 
 
а) у частині третій слова «правопорушень, передбачених статтями        

164-14, 212-15, 212-21» замінити словами «правопорушення, передбаченого     
статтею 164-14»; 

 
б) доповнити частиною четвертою такого змісту: 
«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених      

статтями  212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом шістьох         
місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.» 

 
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою. 
 
2) у статті 212-15: 
 
а) в абзаці другому слова «сімдесяти до ста» замінити словами «двохсот           

до трьохсот»; 
 
б) в абзаці другому слова «ста до ста тридцяти» замінити словами           

«трьохсот до чотирьохсот»; 
 
в) в абзаці другому після слів «з конфіскацією» доповнити словами          

«подвійної»; 
 
г) доповнити новою частиною такого змісту: 
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«Не відкриття політичною партією, її місцевою організацією, яка в         
установленому порядку набула статусу юридичної особи рахунку в установах         
банків України, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб політичної партії,          
її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної          
особи - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів         
громадян.» 

 
3) статтю 212-21: 
 
а) доповнити частиною першою такого змісту: 
«Неподання політичною партією звіту політичної партії про майно,        

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру- 
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі         

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» 
б) в абзаці першому слова «фінансового звіту» замінити словами «таких          

звітів»; 
 
в) абзац другий викласти в такій редакції: 

«тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб політичної партії,          
її місцевої організації, розпорядника виборчого фонду політичної партії, її         
місцевої організації чи кандидата від політичної партії (місцевої організації         
партії) від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів        
громадян.» 

 
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою. 
 
4) у статті 254: 
 
а) у частині другій слова «екземплярах» замінити словами        

«примірниках»; 
 
б) доповнити новою частиною такого змісту: 
«У разі якщо особа відмовляється від отримання другого примірника         

протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за вчинення       
адміністративного правопорушення, передбаченого статтями    
172-4–172-9, 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу або не з'являється для       
ознайомлення з таким протоколом, другий примірник протоколу про        
адміністративне правопорушення та копії інших матеріалів, що підтверджують        
факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим поштовим      
відправленням із повідомленням про вручення та з описом вкладення не          
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пізніше наступного робочого дня з дня складення протоколу про         
адміністративне правопорушення разом із супровідним листом в конверті з         
позначкою "особисто" направляються особі, щодо якої складено протокол про         
адміністративне правопорушення.» 

 
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою. 
 
5) статтю 256: 
 
а) доповнити новою частиною такого змісту: 
«У разі якщо особа не з'являється для ознайомлення з протоколом, який           

складений за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого      
статтями 172-4–172-9, 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу, другий примірник      
такого протоколу про адміністративне правопорушення, підписаний особою,       
яка його склала, разом з копіями інших матеріалів, що підтверджують факт           
вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим поштовим     
відправленням із повідомленням про вручення та з описом вкладення не          
пізніше наступного робочого дня з дня складення протоколу про         
адміністративне правопорушення разом із супровідним листом в конверті з         
позначкою "особисто" направляються особі, щодо якої складено протокол про         
адміністративне правопорушення.» 

 
У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою. 
 
6) після статті 275 доповнити Кодекс України про адміністративні         

правопорушення новою статтею 275-1 такого змісту: 
 
«Стаття 275-1. Інші особи, які беруть участь у провадженні в справі про            

адміністративне правопорушення 
 

У розгляді справи про адміністративне правопорушення, передбачене       
статтями 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу можуть брати участь уповноважені        
особи Національного агентства з питань запобігання корупції. Ці особи мають          
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази,         
заявляти клопотання, а також мають інші права, передбачені законами         
України.» 

 
7) статтю 276 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 
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«Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями      
21215 і 21221 цього Кодексу, розглядаються за місцезнаходженням органу, що          
має право складати протоколи.» 

 
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою. 
 
8) статтю 287 доповнити частиною другою такого змісту: 
«Постанову по справі про адміністративне правопорушення, передбачене       

статтями 188-46, 212-15, 212-21 цього Кодексу, також може бути оскаржено        
Національним агентством з питань запобігання корупції.» 

 
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою; 
 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,         
2001 р., № 25-26, ст. 131): 

 
1) абзац перший частини другої статті 159-1 викласти в новій редакції: 
«2. Умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною         

особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, умисне надання           
фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації,       
агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму фізичною особою або від          
імені юридичної особи у великому розмірі, а так само умисне отримання внеску            
на користь партії у великому розмірі, умисне отримання у великому розмірі           
фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації,       
агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму,–»; 

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

опублікування.  
 
 
Голова Верховної Ради А.В. Парубій 
            України 
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