
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 2.5. Забезпечення доброчесності 
політичних партій та виборчих кампаній.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення
політичних партій.

Наберуть чинності зміни до законодавства, які:
1) спростять порядок створення політичних партій;
2) очистять політичну систему від партій, які не беруть участі у виборах

тривалий час;
3) дозволять усунути формальний підхід до реєстрації установчих документів

партій та змін до них;
4) обмежать участь у виборчому процесі політичних партій, що допускають

систематичні порушення норм діючого законодавства в частині звітування.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб, що

призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними.

1. Набере чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні»

щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму

державного фінансування статутної діяльності політичної партії», якими буде встановлено:

- заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих

інтересах;

- новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали

встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України.

2. Наберуть чинності норми законодавства, якими:

- встановлено вичерпний перелік заборон політичним партіям на використання коштів державного

фінансування;

- визначені пріоритетні напрями для використання політичними партіями коштів державного

фінансування;

- встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами,

соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії.



ПРОБЛЕМА 3:

РІШЕННЯ:

Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах

потребує вдосконалення.

1. Наберуть чинності зміни до законодавства, які передбачатимуть електронне подання та оприлюднення

всіх фінансових звітів учасників референдумів до ІТ-системи НАЗК.

2. Наберуть чинності зміни на рівні закону, які визначать моніторинг, як систему постійного

спостереження за фінансово-господарською та іншої діяльністю політичних партій з метою ідентифікації

ризиків.

3. Наберуть чинності зміни до Виборчого кодексу України, відповідно до яких, функція контролю (аналізу)

фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів повністю переходить НАЗК, їх

аналіз проводиться вибірково на підставі ризик-орієнтованого підходу.

4. Наберуть чинності нормативно-правові акти та спільні розпорядчі документи НАЗК та інших

державних органів, що регламентують:

- порядок ведення ІТ-системи НАЗК;

- порядок, обсяги та способи обміну цифровою інформацією, що дозволить перевіряти з використанням

автоматичного режиму 100 % поданих до НАЗК фінансових звітів на предмет дотримання їх вимогам

законодавства в частині своєчасності їх подання, повноти відображення відомостей про майно, що

перебуває у власності та дотримання обмежень щодо розміру внесків.



ДЯКУЮЗАУВАГУ!


