
Юридичний аналіз 
проблем 
законодавчого 
регулювання 
виборчих фінансів, 
судова практика та 
рекомендації 

Павло Романюк, радник з 

юридичних питань 

Громадянської мережі ОПОРА



1. Нормативно-правова база 
та процес реформування 

законодавства.

2. Адміністративна та 
кримінальна відповідальність 

за порушення правил 
фінансування виборчих 

кампаній: проблемні питання 
правозастосовчої практики та 

рекомендації щодо 
удосконалення законодавства.

3. Рекомендації щодо 
удосконалення виборчого та 
суміжного законодавства у 
сфері виборчих фінансів.





Закрито провадження у зв’язку з 
відсутністю складу

212-15 212-21

Закрито провадження у зв’язку з 
відсутністю складу

Суб'єкт вчинення правопорушення Інші



уточнити суб'єкта вчинення правопорушення у ст. 212-
21 КУпАП, чітко передбачивши відповідальність особи, 

яка уповноважена на подання звіту партії, а в разі
відсутності такої, покласти відповідальність за це на 

керівника партії.

визначити критерії малозначності у КУпАПі;

збільшити часові параметри для складення протоколу 
з моменту виявлення особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення за ст. 212-15, 212-21 
КУпАП

конкретизувати в КУпАПі обов'язок суду направляти 
справу за підсудністю до іншого суду;

чітко встановити граничний строк протягом якого 
представники НАЗК зобов'язані направити протокол 

після його складення до суду;

змінити вимоги щодо підписання протоколу 
порушником правил фінансування.



•розмежувати
адміністративну відповідальність визначену

статтею 212-15 КупАП та кримінальну
відповідальність за ст. 159-1, виділення у 
статтях 212-15, 212-21 КУпАП різних видів

порушень за негативними наслідками в 
окремих частинах статті;

•виокремити в окремі склади кримінальних
правопорушень за умисне здійснення внеску

на підтримку політичної партії, грубе
порушення порядку отримання внесків та 

грубе порушення порядку подання фінансової
звітності;

•передати відповідні кримінальні провадження
до підслідності детективів Національного

антикорупційного бюро України.





• Необхідність зміни підходів до формування та
оприлюднення фінансової звітності, контролем та
відповідальністю за порушення правил фінансування
виборчих кампаній та порушення порядку
звітування.

• Слід запровадити додаткові заходи спрямовані на
підвищення прозорості фінансування виборчих
кампаній.

• Необхідність усунення недоліків правового
регулювання в частині наповнення виборчих фондів.

• Врегулювати публічні закупівлі на місцевих
виборах.

• Врегулювати агітацію в мережі Інтернет.

• Врегулювати можливість укладення з виборцями
оплатних договорів на проведення передвиборної
агітації.

• Врегулювати заборону здійснення виборцями
витрат для здійснення передвиборної агітації .



Дякуємо за увагу!


