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ПРОГРАМА 
 

11:00 – 11:30 

ВІДКРИТТЯ 

 КЛОЧКО Андрій Андрійович, Народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 ЄВСТІГНЄЄВ Андрій Сергійович, Член Центральної виборчої комісії 

 ЧОРНУЦЬКА Ганна Юріївна, Керівник Департаменту запобігання 

політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції 

 АЙВАЗОВСЬКА Ольга Павлівна, Голова правління Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

Модерує панельні дискусії: 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, голова підкомітету з питань виборів,  

референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

11:30 – 12:00 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1. НАЛЕЖНЕ ЗАКОНОДАВЧЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ФІНАНСІВ НА ВИБОРАХ, 

ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ЧЕСНИХ ВИБОРІВ 

 КОВРИЖЕНКО Денис Сергійович, Старший юридичний експерт з питань 

виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) Україна 

«Напрями удосконалення положень Виборчого кодексу України в частині 

регулювання виборчих фінансів» 

 РОМАНЮК Павло Віталійович, Радник з юридичних питань 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

«Юридичний аналіз проблем законодавчого регулювання виборчих фінансів, 

судова практика та рекомендації» 

12:00 – 12:20 ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

12:20 – 13:20 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА РІШЕННЯ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ 

ВИБОРЧИХ ФІНАНСІВ 

 ЗАЛЬЦБЕРГ Юлія Ігорівна, Консультантка Міжнародної фундації виборчих 

систем (IFES) в Україні з питань політичного фінансування 

«Фінансування виборів відповідно до Виборчого кодексу України і проєкту 

Закону України «Про політичні партії в Україні»: основні кроки до 

гармонізації» 

 ЛОРЯН Роберт, Аналітик даних Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА» 

«Проблемні питання фінансування агітації в соціальних мережах та аналіз 

видатків на таку агітацію» 

 ФЕЩЕНКО Ігор Станіславович, Аналітик з партійних фінансів Громадської 

організації «Рух «ЧЕСНО» 

«Сліпі зони контролю за фінансуванням виборчих кампаній: що з цим робити» 
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 ЛІСОВСЬКИЙ Юрій Іванович, Аналітик даних Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

«Доступ до даних фінансових звітів політичних партій та кандидатів, якість 

їх перевірки» 

 КЛЮЖЕВ Олександр Володимирович, Старший аналітик Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» 

«Тіньова частина фінансування виборів та звітування розпорядників виборчих 

фондів: рекомендації щодо вирішення проблем» 

13:20 – 14:00 ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

14:00 – 14:10 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ЗАКРИТТЯ 

 ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна, Народний депутат України, Заступник 

голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Виступ…………………..…. до 7 хв. 

Виступ в обговоренні …….  до 3 хв. 

Відповідь на питання …….. до 2 хв. 

 


