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I. Вступ 
 

1. У листі від 14 грудня 2017 року Голова Моніторингового комітету Парламентської 
асамблеї Ради Європи звернувся до Венеціанської комісії з проханням підготувати 
Висновок щодо дотримання стандартів Ради Європи у проекті Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для 
суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та 
використання міжнародної технічної допомоги» (проект закону № 6674) та проекті Закону 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для 
суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та 
використання міжнародної технічної допомоги» (проект закону № 6675) (CDL-
REF(2018)005 та CDL- REF(2018)004 відповідно). Відповідно до усталеної практики, 
було вирішено, що Венеціанська комісія підготує Висновок спільно з Бюро ОБСЄ з 
демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ). 

 
2. Річард Клейтон, Йорген Стін Соренсен та Вардан Погосян виступили доповідачами 
у рамках цього Спільного висновку. Девід Голдбергер, Катеріна Хадзі-Міцева Еванс, 
Муатар Хайдарова та Еліс Томас були призначені експертами з правових питань від 
імені ОБСЄ/БДІПЛ. 

 

3. 30-31 січня 2018 року делегація, до складу якої входили Річард Клейтон та Вардан 
Погосян, від імені Венеціанської комісії у супроводі Майкла Янсена з Секретаріату, а 
також Марціна Валецкі, голови департаменту демократизації ОБСЄ/БДІПЛ, відвідали 
Київ та зустрілися з представниками великої кількості відповідних органів влади, 
громадянського суспільства, міжнародних організацій та іноземних донорів. У цьому 
Спільному висновку враховано інформацію, отриману у рамках указаного вище візиту. 

 

4. Цей Спільний висновок обговорювався підкомісією з основних прав (Венеція, 15 
березня 2018 року), а згодом був схвалений Венеціанською комісією на 114-му 
пленарному засіданні (Венеція, 16-17 березня 2018 року). 

 
5. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ готові надати українським органам влади 
будь-яку подальшу допомогу, яка може їм знадобитися. 

 
 

II. Сфера застосування Спільного висновку 
 

6. Сфера застосування цього Спільного висновку охоплює лише проекти законів, 
подані на розгляд, та законодавство, у яке вони внесуть зміни. Таким чином, Спільний 
висновок не є повним та всебічним аналізом всієї правової та інституційної бази, що 
регулює право на свободу об'єднання в Україні. 

 

7. Спільний висновок порушує ключові питання та звертає увагу на проблемні сфери, 
пов'язані з проектами законів № 6674 та № 6675. Наступні рекомендації ґрунтуються на 
відповідних стандартах і зобов'язаннях Ради Європи та інших міжнародних стандартах і 
зобов'язаннях у галузі прав людини, зобов'язаннях ОБСЄ, належній національній 
практиці та, у відповідних випадках, на попередніх рекомендаціях. 

 
8. Цей Спільний висновок ґрунтується на неофіційному перекладі на англійську мову 
проектів законів № 6674 та № 6675. У цьому Спільному висновку можуть міститися 
неточності у зв’язку з неправильністю перекладів. 

 
9. З огляду на вищесказане, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ хотіли б 
відзначити, що цей Спільний висновок не перешкоджає їм формулювати в майбутньому 
додаткові письмові чи усні рекомендації або коментарі щодо відповідних законодавчих 
актів або відповідного законодавства України. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2018)005-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2018)005-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2018)004-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2018)004-e
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III. Короткий зміст та висновки 

 

10. Мета проектів законів № 6674 та № 6675 – замінити накладені та розкритиковані 
раніше вимоги щодо подачі електронних декларацій для антикорупційних активістів1 на 
обтяжливу податкову звітність та посилення публічного розкриття детальної фінансової 
інформації, яка повинна бути представлена організаціями громадянського суспільства 
(громадськими об'єднаннями), чий загальний річний дохід перевищує 300 прожиткових 
мінімумів (наразі приблизно 14 350 євро) та окремими бенефіціарами міжнародної 
технічної допомоги. Новий режим розкриття інформації про фінансування суперечить 
правам людини та основним свободам, а саме свободі об'єднання, праву на повагу до 
приватного життя та забороні дискримінації. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ не 
бачать необхідності у таких поправках та рекомендують переглянути їх у повному обсязі. 
Якщо органи влади все ж не змінять свої плани щодо впровадження нових зобов'язань 
щодо надання фінансових звітів та розкриття інформації, необхідно чітко обґрунтувати 
необхідність таких поправок та суттєво покращити наявні проекти положень, щоб 
забезпечити їх законність та пропорційність. У нинішній формі суворі вимоги щодо 
розкриття інформації разом із жорсткими санкціями у разі невиконання, ймовірно, 
матимуть дестимуляційний вплив на громадянське суспільство та можуть навіть 
поставити під загрозу існування низки організацій громадянського суспільства, які 
можуть втратити статус неприбуткової організації через санкції. Венеціанська комісія та 
ОБСЄ/БДІПЛ вітають той факт, що під час зустрічей у Києві автори законопроектів 
висловили свою готовність внести зміни до законопроектів у кількох аспектах. 

 

11. Крім того, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ підтримують плани України щодо 
скасування вимог щодо подання електронних декларацій для антикорупційних 
активістів, які були запроваджені Законом № 1975-VIII від 23 березня 2017 р. про 
внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», та які також піднімають кілька 
серйозних питань, пов'язаних з правами людини, як це було визнано низкою державних 
органів, з якими делегація зустрілася. Важливо, щоб заплановане скасування було 
прийнято в терміновому порядку, до кінцевого терміну – 1 квітня 2018 року – для подання 
перших електронних декларацій антикорупційними активістами. 

 
12. Крім того, враховуючи вплив, який проекти законів можуть мати на діяльність 
організацій громадянського суспільства, відповідним зацікавленим сторонам 
пропонується забезпечити ефективне обговорення проектів поправок в процесі 
розроблення та прийняття для забезпечення відкритого та прозорого процесу та 
підвищення довіри до прийнятого законодавства та відповідних державних установ у 
цілому. 

 
13. На закінчення, з метою забезпечення відповідності законопроектів стандартам 
Ради Європи та іншим міжнародним стандартам у сфері прав людини та зобов'язанням 
ОБСЄ Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ надають такі рекомендації: 

 
 

 

1 
For the purpose of the Joint Opinion, the term “anti-corruption activist” refers to the definition provided 

in Article 3 part 1 item 5 of the Law on Prevention of Corruption (as amended in March 2017) namely 
“physical persons who: 
- receive funds or property for the implementation in Ukraine of programmes (projects) of technical or 
other assistance in the area of preventing and countering corruption; 
- systematically, throughout the year, with use of technical or other assistance in the area of preventing 
and countering corruption, perform tasks or provide services regarding the implementation of standards 
in the area of anti-corruption policy, monitoring of anti-corruption policy in Ukraine, preparing proposals 
regarding the formulation or implementation of such policy; 
- or are members of a governing body of a civil society organisation or other non-entrepreneurial entity 
that is active in preventing and countering corruption, implementing standards in anti-corruption policy, 
monitoring of anti-corruption policy in Ukraine, drafting proposals for shaping and implementing such 
policy and/or taking part in activities that are linked to preventing and countering corruption. 
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A. Скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій для антикорупційних 
активістів, внесені Законом № 1975-VIII від 23 березня 2017 року, як передбачено 
проектом закону № 6674, і забезпечити, щоб скасування набуло чинності до 
закінчення терміну подання перших електронних декларацій антикорупційними 
активістами – 1 квітня 2018 року [пункт 64]; 

B. Вилучити нові вимоги щодо подання фінансової звітності та розкриття інформації 
згідно з проектами законів № 6674 та 6675 в цілому або, принаймні, суттєво 
зменшити їх, щоб забезпечити їх повну відповідність міжнародним стандартам, що 
стосуються свободи об'єднання, права на конфіденційність та заборони 
дискримінації, а також, щоб гарантувати, що вони ґрунтуються на переконливих 
доказах того, що вони є необхідними в демократичному суспільстві та пропорційні 
законній меті. Зокрема, 

- до громадських об'єднань не повинні застосовуватися жорсткіші вимоги щодо 
фінансової звітності та розкриття інформації, ніж до інших неприбуткових 
організацій, підприємств чи інших юридичних осіб, окрім цього вони повинні мати 
такі самі права, що й інші юридичні особи; 

- поріг доходу для визначення організацій, на які поширюються нові вимоги, слід 
значно підвищити, а менш жорсткі вимоги повинні застосовуватися до організацій, 
які не отримали жодної форми державної підтримки; 

- вимогу про звітність та публічне розкриття особи десяти найбільш оплачуваних 
найманих працівників організацій громадянського суспільства, а також деяких 
донорів та підрядників таких організацій слід вилучити; 

- вимоги щодо звітності та розкриття інформації для окремих осіб, які отримують 
доходи від донорів міжнародної технічної допомоги, повинні бути скасовані [пункти 
48 та 49]; 

C. У разі запровадження нових зобов'язань щодо фінансової звітності та розкриття 
інформації для цих організацій громадянського суспільства необхідно внести 
істотні зміни до положень про санкції у проекті закону № 6675, щоб забезпечити 
кращу чіткість та пропорційність, в тому числі 

- передбачаючи можливість виправлення потенційних помилок; 

- шляхом розширення спектру наявних санкцій, які повинні бути пропорційними 
різним типам і ступеням порушень правил; 

- шляхом видалення положення про втрату неприбуткового статусу організаціями 
із переліку санкцій або, принаймні, пояснити, що така санкція може 
застосовуватися – бажано судом – у крайніх випадках [пункт 52]; і 

D. Провести всебічні та ефективні консультації щодо законопроектів № 6674 та 6675 
на всіх етапах законотворчого процесу, у тому числі під час обговорень у Верховній 
раді і до їх прийняття. Необхідно забезпечити повне інформування організацій 
громадянського суспільства, на які вплине це законодавство після набуття 
чинності, та широкої громадськості, а також дати їм можливість своєчасно 
висловити свої думки до прийняття законопроектів [пункт 30]. 

 

IV. Аналіз та рекомендації 
 

A. Міжнародні стандарти 
 

14. Організації громадянського суспільства (надалі – ОГС) відіграють важливу роль у 
сучасному демократичному суспільстві. Вони дозволяють людям об'єднуватися, щоб 
сприяти досягненню певних цілей та/або виконанню певних завдань. У випадках 
залучення у формі публічної участі одночасно з участю у офіційному політичному 
процесі, ОГС повинні співпрацювати з державними органами, одночасно зберігаючи 
свою незалежність. Члени ОГС, як і самі ОГС, користуються правами людини, 
включаючи права на свободу об'єднання, свободу вираження поглядів та повагу до 
приватного життя. 
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15. Ці права закріплені у численних міжнародно-правових документах, таких як 
Загальна декларація прав людини 1948 року  (ЗДПР,   статті 19 та 20),  Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права 1966 року (МПГПП, статті 19 та 21), та  
Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ, 
статті 10 та 11). Хоча свобода об'єднання та свобода вираження поглядів не є 
абсолютними правами, вони можуть обмежуватися або зменшуватися лише за суворих 
умов, передбачених документами про права людини2. 

 
16. Відповідні міжнародно-правові документи також включають Рекомендацію 
Комітету міністрів Ради Європи  щодо правового статусу неурядових організацій в 
Європі (далі: Рекомендація Rec(2007)14); Фундаментальні принципи Ради Європи щодо 
статусу неурядових організацій в Європі 2002 року (далі: Фундаментальні принципи);  
Спільні керівні принципи щодо свободи об'єднання 2014 року, видані ОБСЄ/БДІПЛ та 
Венеціанською комісією (далі: Керівні принципи щодо свободи об'єднання);3 а також 
відповідні зобов'язання ОБСЄ згідно з Копенгагенським документом 1990 року та 
Стамбульським документом 1999 року, які підкреслюють право громадян на свободу 
об'єднання, в тому числі через створення неурядових організацій. 

 
17. Крім того, Декларація ООН про захист прав людини4 1998 року підтверджує, що 
«кожен має право індивідуально та спільно з іншими сприяти і прагнути захисту та 
реалізації прав людини та основних свобод на національному та міжнародному рівнях» 
(стаття 1) і передбачає, що держави повинні вживати заходів для забезпечення цього 
права. Далі Декларація передбачає (стаття 13), що «кожна людина має право 
індивідуально та спільно з іншими подавати запит на отримання ресурсів, одержувати 
та використовувати ресурси з метою сприяння та захисту прав людини та основних 
свобод мирними засобами відповідно до статті 3 цієї Декларації». Право доступу до 
фінансування повинно здійснюватися у рамках законодавчої бази національного 
законодавства, за умови, що таке законодавство відповідає міжнародним стандартам з 
прав людини (стаття 3). 

 
18. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ розглянули питання свободи об'єднання 
загалом та правовий статус ОГС у кількох Висновках; вони послідовно підкреслювали 
важливість свободи об'єднання, висловлювання та зборів, а також заборони 
дискримінації5. 

 
 
 
 

2 
See Articles 19(3) and 22(2) of the ICCPR, Articles 10(2) and 11(2) of the ECHR. 

3 
CDL-AD(2014)046. 

4 
UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 

Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (Human 
Rights Defenders) of 9 December 1998. 
5 
See, for instance, the following Opinions of the Venice Commission: CDL-AD(2017)015, Opinion on 

the Draft Law of Hungary on the Transparency of Organisations receiving support from abroad; CDL- 
AD(2016)020, Opinion on Federal Law No. 129-fz on amending certain legislative acts (Federal law on 
undesirable activities of foreign and international non-governmental organisations) of the Russian 
Federation; CDL-AD(2014)043, Opinion on the Law on Non-Governmental Organisations (Public 
Associations and Funds) as Amended of the Republic of Azerbaijan, 15 December 2014; CDL- 
AD(2014)025, Opinion on Federal Law No. 121-FZ on non-commercial organisations (“law on foreign 
agents”), on Federal Laws No. 18-FZ and No. 147-FZ and on Federal Law No. 190-FZ on making 
amendments to the Criminal Code (“law on treason”) of the Russian Federation. See also, for example, 
CDL-AD(2013)030, OSCE/ODIHR-Venice Commission Joint Interim Opinion on the Draft Law 
amending the Law on Non-commercial Organisations and other Legislative Acts of the Kyrgyz Republic; 
and OSCE/ODIHR Opinion on the Draft Act on the National Freedom Institute - Centre for the 
Development of Civil Society of Poland (22 August 2017). 

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://rm.coe.int/16807096b7
https://rm.coe.int/16807096b7
http://www.osce.org/odihr/37858?download=true
http://www.osce.org/odihr/37858?download=true
http://www.osce.org/odihr/132371?download=true
http://www.osce.org/odihr/132371?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true
http://www.osce.org/mc/39569?download=true
http://www.osce.org/mc/39569?download=true
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)020-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)020-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)043-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)025-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)025-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)030-e
http://www.legislationline.org/documents/id/21208
http://www.legislationline.org/documents/id/21208
http://www.legislationline.org/documents/id/21208
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19. Відповідні міжнародні стандарти щодо заборони дискримінації6 та права на повагу 
до приватного життя7 також згадано у цьому Спільному висновку. 

 

B. Національна правова база та нещодавні реформи 
 

20. Два законопроекти № 6674 і 6675 передбачають нові вимоги щодо прозорості для 
деяких ОГС, а саме для громадських об'єднань, чий загальний річний дохід перевищує 
300 прожиткових мінімумів (наразі приблизно 14 350 євро).8 Делегації представників 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ повідомили, що в Україні функціонує понад 77 000 
громадських об'єднань,9 багато з яких10 отримують річний дохід, що перевищує 14 350 
євро, і таким чином на них будуть поширюватися вимоги щодо звітування та розкриття 
інформації відповідно до законопроектів. 

 
21. Громадське об'єднання визначено у статті 1 Закону «Про громадські об'єднання» 
як «добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів». Воно може приймати форму 
громадської організації11 або громадського об'єднання12 і може здійснювати свою 
діяльність із статусом юридичної особи або без нього. Громадське об'єднання з статусом 
юридичної особи є непідприємницькою (некомерційною) компанією, для якої прибуток 
не є головною метою діяльності (пункт 1 статті 1 Закону «Про громадські об'єднання»). 

 
22. Відповідно до статті 23 Закону «Про громадські об'єднання» в її нинішньому вигляді 
громадські об'єднання із статусом юридичної особи мають право на отримання 
фінансової підтримки з Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідно 
до законодавства. Громадські об'єднання, що одержують таку фінансову підтримку, 
подають та публікують звіти про використання таких коштів у призначених цілях 
відповідно до законодавства. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи та 
будь-які юридичні особи (компанії, підприємства), створені ним, повинні вести 
бухгалтерський облік та складати фінансові та статистичні звіти, повинні бути 
зареєстрованими в органах державної податкової служби та здійснювати обов'язкові 
платежі до бюджету відповідно до законодавства. Будь-які пільги, включаючи податкові, 
можуть надаватися громадським об'єднанням та юридичним особам (компаніям, 
підприємствам), створеними ними, на підставах та у порядку, встановлених законом. Як 
зазначено в положеннях пункту 7 тієї ж статті, які набули чинності у 2014 та 2015 роках, 
громадські об'єднання також зобов'язані, окрім ведення бухгалтерських документів, 
готувати річні фінансові звіти, що містять детальний аналіз доходів та витрат, та 
забезпечувати внутрішній фінансовий контроль, зберігання бухгалтерських документів 
та їх подання до компетентних державних органів. 

 
23. Окрім цього, на громадські об'єднання поширюється вимога щодо обов'язкового 
звітування згідно з чинним податковим законодавством. Зокрема, згідно зі статтею 
133.4.7 Податкового кодексу, неприбуткові організації мають подавати до податкових 
органів звіти про використання доходу у рамках щорічної податкової декларації 
відповідно до спеціального наказу Міністерства фінансів.13 

 
 
 

6 
Cf. Article 7 of the UDHR; Article 26 of the ICCPR; Article 14 of the ECHR. 

7  
Cf. Article 12 of the UDHR; Article 17 of the ICCPR; Article 8 of the ECHR. 

8 
As of 1 January 2018, the subsistence minimum corresponds to UAH 1,700 (approximately €47.8). 

9 
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2017/ks_opfg/ks_opfg_0717.htm. 

10 
According to the analysis of the Ukrainian Center of Independent Political Research issued on 13 July 

2017 (in the framework of the USAID “Citizens in Action” Project) more than 80% of the public 
associations would be concerned, but no official statistics are available. 
11 

I.e. a public association the founders and members (participants) of which are physical persons. 
12 

I.e. a public association the founders of which are legal entities under private law and whose 
members (participants) may be legal entities under private law and/or physical persons. 
13 

Order No. 469 of the Ministry of Finance, dated 28 April 2017. 

http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2017/ks_opfg/ks_opfg_0717.htm
http://www.icnl.org/programs/eurasia/Analysis%20of%20Draft%20Laws%20No.%206674%20and%206675_July%2013%202017%20ENG.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0653-17/paran6#n6
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24. Поточні законопроекти слід розглядати у контексті Закону № 1975-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 
окремих категорій посадових осіб», який було прийнято Верховною Радою 23 березня 
2017 року. Цей закон було ініційовано Президентом України з метою звільнення 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та мобілізованих 
солдатів від обов'язку подавати декларації (зокрема, через технічні обмеження); однак, 
запропонований проект було змінено під час обговорення на сесії парламенту, в тому 
числі шляхом додавання спеціальної вимоги для антикорупційних активістів щодо 
подання електронної декларації про активи в тій же формі, яка передбачена для 
державних службовців.14 Багато різних контактних осіб, які спілкувалися з 
представниками Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, вбачають у цьому заході відплату 
тим, хто боровся за запровадження жорсткого режиму подання електронних декларацій 
для державних службовців (у тому числі народних депутатів)15, який «було оскаржено та 
було сприйнято з ворожістю із самісінького початку» і «реалізацію якого було згодом 
зупинено».16 

 
25. Накладення вимог щодо подання електронних декларацій антикорупційними 
активістами було піддано критиці національними17 та міжнародними18 ОГС та різними 
міжнародними інстанціями, у тому числі у травні 2017 року Уповноваженим Ради Європи 
з прав людини19, а у червні – Групою держав проти корупції (GRECO).20 На цьому фоні, 
у вересні 2017 р., Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 
звернувся з проханням до Венеціанської комісії про підготування висновку щодо закону 
№ 1975-VIII.21 

 
26. Тим часом Адміністрація Президента України відповіла Уповноваженому з прав 
людини в Раді Європи, що готуються подальші реформи у цій сфері, а 10 липня 2017 
року два законопроекти № 6674 та 6675, ініційовані Президентом України, були 
розміщені на веб-сайті Верховної Ради України. Вони скасують нові вимоги щодо 
подання електронних декларацій для антикорупційних активістів та замінять їх іншими 
вимогами щодо звітування, що застосовуються до більш широкого кола ОГС 
(громадських об'єднань) та окремих бенефіціарів міжнародної технічної допомоги. З 
огляду на ці події Моніторинговий комітет вирішив попросити Венеціанську комісію 
висловити думку щодо нового законопроекту, а не закону № 1975-VIII від 23 березня 
2017 року. Щоправда, слід мати на увазі, що законопроекти та закон є тісно 
взаємопов'язаними. Якщо відповідні положення закону від березня 2017 року не буде 
скасовано, антикорупційним активістам доведеться подавати електронні декларації – 
вперше до 1 квітня 2018 року. Тому важливо скасувати вимоги щодо подання 
електронних декларацій до цієї дати. 

 
27. Представники Адміністрації Президента заявили делегації, що законопроекти № 
6674 і 6675 слід розглядати як спробу досягнення політичного компромісу. Хоча вони не 
бачили реальних перспектив для прийняття альтернативного законопроекту №6271, 

 

14 
Under the Law on Prevention of Corruption. In particular, the scope of subjects covered by this law was 

widened accordingly, see Article 3 part 1, item 5 as amended. 
15 

See Articles 45ff. of the Law on Prevention of Corruption. In September 2016, the certified electronic register 

went live. 
16 

See GRECO’s most recent evaluation report on Ukraine, made public in August 2017, GrecoEval4Rep(2016)9, 

paragraph 33, which provides further details. 

An appeal filed by 48 MPs against the e-declaration system is pending before the Constitutional Court. The MPs 
challenged several key aspects of the system regarding the handling of personal data (i.e. obligation to report 
assets of family members, valuable movable property, cash, financial liabilities, significant changes in assets 
situation, assets belonging to third parties), as well as in relation to institutional matters (access of the NACP to 
registries from other authorities, power of the NACP to verify accuracy of forms and monitoring lifestyle of 
declarants). 
17 

See e.g. the AntAC Memorandum and Analysis and the statement by the Reanimation Package of Reforms. 
18 

See e.g. the statements by Freedom House and by Transparency International. 
19 

See the Commissioner’s Letter of 2 May 2017. 
20 

See GrecoEval4Rep(2016)9, paragraph 34. 
21 

By a letter of the Chair of the Monitoring Committee of 11 September 2017. 

https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207
https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207
https://antac.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Edecl-NGOs_en_Mar31.pdf
https://antac.org.ua/en/analytics/brief-analysis-of-amendments-adopted-on-e-declarations-for-anti-corruption-ngos-and-activists/
http://rpr.org.ua/en/news/the-authorities-introduce-criminal-responsibility-for-the-participants-of-anti-corruption-rallies-we-call-on-the-president-to-prevent-the-advent-of-authoritarianism/
http://rpr.org.ua/en/news/the-authorities-introduce-criminal-responsibility-for-the-participants-of-anti-corruption-rallies-we-call-on-the-president-to-prevent-the-advent-of-authoritarianism/
https://freedomhouse.org/article/ukraine-new-restrictions-anti-corruption-groups
https://www.transparency.org/news/pressrelease/proposed_amendments_to_a_law_that_targets_ukrainian_anti_corruption_groups
https://rm.coe.int/letter-from-nils-muiznieks-council-of-europe-commissioner-for-human-ri/168070ed60
https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207
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який також має бути розглянутий Верховною Радою, і просто передбачає скасування 
вимог щодо подання е-декларацій антикорупційними активістами, вони заявили про 
свою готовність внести істотні зміни до законопроектів № 6674 і 6675 з урахуванням 
нинішнього Спільного висновку. Це конструктивне зобов'язання, безумовно, вітається. 

 
28. У Пояснювальних записках до проектів законів № 6674 і 6675 зазначається, що 
вони призначені для подальшої гармонізації чинного законодавства з міжнародними 
стандартами та що вони є взаємопов'язаними: законопроект № 6674 має на меті 
запровадження прозорої системи звітування для громадських об'єднань про їх доходи 
та витраті, підвищення прозорості діяльності та усунення низки недоліків у Законі «Про 
запобігання корупції»; проект закону № 6675 призначений для забезпечення належного 
виконання положень проекту закону № 6674. Тому у цьому Спільному висновку обидва 
проекти розглядаються разом. 

 
29. Як і закон № 1975-VIII від 23 березня 2017 року, законопроекти № 6674 та 6675 
зіткнулися із значною критикою з боку деяких осіб, таких як Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини22, різні ОГС23, а також представники міжнародної спільноти, 
включаючи експертів Ради Європи. Вони висловили занепокоєння тим, що 
законопроекти можуть порушувати відповідні стандарти щодо свободи об'єднання та 
захисту даних і призведуть до значних проблем на практиці, як для суб'єктів зобов'язань 
щодо подання звітності, так і для податкових адміністрацій. Ці занепокоєння були 
підтверджені численними контактними особами, включаючи представників Державної 
фіскальної служби та інших органів влади, у рамках усього візиту. Крім того, національні 
ОГС поскаржились на відсутність громадських обговорень до подання законопроектів до 
Верховної Ради. У зв'язку з цим делегації Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ 
повідомили, що представники ОГС отримали інформацію про законопроект під час 
спеціальної зустрічі, організованої Адміністрацією Президента за кілька днів до подання 
законопроектів до Верховної Ради. Хоча створення робочої групи із залученням 
представників громадянського суспільства передбачалося після прийняття 
законодавства у березні 2017 року, така робоча група не була створена для підготовки 
проектів законів № 6674 і 6675. 

 
30. У зв'язку з цим звертаємо увагу на Рекомендацію Ради Європи (Rec(2007)14), яка 
передбачає, що «консультації з НУО слід проводити під час складання законів та 
підзаконних актів, які впливають на їхній статус, фінансування чи сферу діяльності»25. 
Це також наголошується у Керівних принципах щодо свободи об’єднання, які, крім того, 
підкреслюють, що правові положення, що стосуються об'єднань, повинні «бути прийняті 
шляхом широкого, всеохопного процесу із залученням до участі з метою забезпечення 
прихильності всіх зацікавлених сторін до їх змісту»26. Проведення громадських 
консультацій з ОГС до прийняття законодавства, 

 
22 

See the Joint Statement of the Commissioner for Human Rights and others. 
23 

See e.g. the Statement by the Human Rights Agenda and the Call by the NGO Forum Ukraine. 
24 

An expert analysis was prepared in September 2017 in the framework of the EU/CoE Partnership for 
Good Governance Project “Fight against Corruption”, at the request of the Chair of the Anti- Corruption 
Committee of the Verkhovna Rada. See also e.g. the analysis of the Ukrainian Center of 
Independent Political Research issued on 13 July 2017 (in the framework of the USAID “Citizens in 
Action” Project), the analysis of the International Center for Not-for-Profit Law issued on 17 July 2017, 
as well as numerous public statements of national and international CSOs. 
25 

Paragraph 77. The Explanatory Memorandum to the Recommendation clarifies that “it is essential 
that NGOs not only be consulted about matters connected with their objectives but also on proposed 
changes to the law which have the potential to affect their ability to pursue those objectives. Such 
consultation is needed not only because such changes could directly affect their interests and the 
effectiveness of the important contribution that they are able to make to democratic societies but also 
because their operational experience is likely to give them useful insight into the feasibility of what is 
being proposed” (paragraph 139). 
26 

See paragraphs 22 and 186. In this context, it is also worth recalling that OSCE commitments require 
legislation to be adopted “as the result of an open process reflecting the will of the people, either directly 
or through their elected representatives” (Moscow Document of 1991, paragraph 18.1). 

https://helsinki.org.ua/en/appeals/joint-statement-of-the-commissioner-for-human-rights-the-ukrainian-helsinki-human-rights-union-and-the-kharkiv-human-rights-protection-group-on-draft-laws-no-6674-and-no-6675/
https://helsinki.org.ua/en/appeals/statement-by-the-human-rights-agenda-demanding-from-the-president-of-ukraine-and-the-verkhovna-rada-of-ukraine-to-stop-the-crackdown-on-non-governmental-organisations/
http://www.ngoforum.org.ua/call-to-the-president-of-ukraine-concern-about-the-draft-laws-no-6675-and-no-6674/
http://www.icnl.org/programs/eurasia/Analysis%20of%20Draft%20Laws%20No.%206674%20and%206675_July%2013%202017%20ENG.pdf
http://www.icnl.org/programs/eurasia/Analysis%20of%20Draft%20Laws%20No.%206674%20and%206675_July%2013%202017%20ENG.pdf
http://www.icnl.org/programs/eurasia/ICNL%20Analysis%20of%20the%20Ukrainian%20Draft%20Law%20on%20Reporting%20for%20CSOs.pdf
http://www.osce.org/odihr/elections/14310?download=true
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що безпосередньо стосується таких організацій, є найкращою практикою, якої 
європейські країни повинні дотримуватися у рамках своїх внутрішніх законодавчих 
процесів. Щоб забезпечити ефективну участь, механізми консультацій повинні 
передбачати належні часові рамки27 і дозволяти робити внесок на ранній стадії та 
протягом усього процесу, коли проект готується урядом і коли він обговорюється у 
Парламенті (наприклад, шляхом організації громадських слухань).28 Венеціанська 
комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують проводити всебічні та ефективні 
консультації щодо законопроектів № 6674 та 6675 на всіх етапах законотворчого 
процесу, у тому числі під час обговорень у Парламенті і в будь-якому випадку до 
їх прийняття. Необхідно забезпечити повне інформування ОГС, на які вплине це 
законодавство після набуття чинності, та широкої громадськості, а також дати їм 
можливість своєчасно висловити свої думки до прийняття законопроектів. 

 
 

C. Аналіз основних положень проектів законів № 6674 та № 6675 
 

1. Огляд проекту поправок 
 

31. Стаття I.2 проекту закону № 6674 впроваджує нові вимоги щодо звітності та 
розкриття інформації у Закон «Про громадські об'єднання». Зокрема, громадські 
об'єднання, чий загальний річний дохід перевищує 300 прожиткових мінімумів (наразі 
приблизно 14 350 євро), повинні оприлюднювати на власному веб-сайті (якщо такий є) 
та подавати для оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального податкового 
органу річний фінансовий звіт про їх діяльність, який містить зазначену інформацію.29 
Стаття І.3 цього проекту закону вносить зміни до Закону «Про запобігання корупції» з 
метою скасування вимог щодо подання електронної декларації антикорупційними 
активістами. Подальші поправки до цього закону30, а також поправки до Кримінального 
кодексу (згідно зі статтею І.1 законопроекту) безпосередньо не стосуються поточного 
питання і не будуть розглядатися у цьому Спільному висновку. Тому Венеціанська 
комісія та ОБСЄ/БДІПЛ не висловлюють свою позицію щодо занепокоєння, 
висловленого деякими співрозмовниками у Києві. 

 
32. Проект закону № 6675 містить низку поправок до Податкового кодексу. Зокрема, 
вищезазначене зобов'язання громадських об'єднань публікувати щорічний фінансовий 
звіт також внесено до статті 133 Податкового кодексу;31 тут передбачено, що у випадку 
невиконання цього зобов'язання громадське об'єднання має бути виключено 
відповідальним наглядовим органом з реєстру неприбуткових установ та організацій і 
вважатися платником податку на прибуток, таке невиконання також є підставою для 
накладання штрафів та пені, передбачених Податковим кодексом.32 Крім того, у статті 
177 та 296 Податкового кодексу було внесено поправки, згідно з якими приватні 
підприємці33, які отримали дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, відповідно 
до міжнародних договорів України, повинні повідомляти про такий дохід та платежі, 
здійснені з використанням цього доходу, в окремому додатку до податкової декларації, 
яка буде опублікована на офіційному веб-сайті центрального податкового органу; у 
статті 291 та 298 Податкового кодексу внесено зміни для впровадження податкових 

 
 

27 
See e.g. the recommendation made by GRECO, GrecoEval4Rep(2016)9, paragraph 64. 

28 
See e.g. the OSCE/ODIHR Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders (2014), 

Section III, Sub-Section G on the Right to participate in public affairs. 
29 

Article 23(8) of the Law on Public Associations as amended. 
30 

E.g. to exempt gifts received abroad by members of the supervisory board of a state-owned bank, 
state enterprise etc. from the value thresholds (established by Article 23 of the Law on Prevention of 
Corruption) for gifts that may be accepted, and to exclude enterprises and corporate rights abroad which 
are owned by such persons from the obligations (under Article 36 of the Law on Prevention of 
Corruption) aimed at preventing conflicts of interest. 
31  

Article 133.4.8 of the Tax Code as amended. 
32  

Article 133.4.4 of the Tax Code as amended. 
33 

Natural persons-entrepreneurs and single tax-payers of categories 1-3. 

https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207
http://www.osce.org/odihr/119633
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санкцій34, що застосовуються до приватних підприємців, які не подали додаток до 
податкової декларації. 

 

2. Вимоги щодо звітності та публікації 
 

33. Проекти законів № 6674 і № 6675 порушують права певних ОГС на свободу 
об'єднання через введення нових обтяжливих зобов'язань щодо звітності, а саме 
вимагаючи від них представлення детальної інформації – в тому числі інформації про 
кількість членів і суми членських внесків, загальну суму доходу, а також список фізичних 
та юридичних осіб, які надали організаціям у рамках внесків більше 50 прожиткових 
мінімумів (приблизно 2 400 євро), перелік десяти працівників, які отримали найбільші 
суми заробітної плати у звітному році, інформації про загальну суму використаних коштів 
для здійснення оплати третім сторонам, а також про детальний перелік осіб, які 
отримали платежі у розмірі понад 50 прожиткових мінімумів (приблизно 2 400 євро), 
особистий склад керівних органів організації, членство її керівників у керівних органах 
інших громадських об'єднань та інших юридичних осіб згідно з приватним правом – та 
через введення жорстких санкцій у разі недотримання зобов'язань. Особливо малі ОГС 
ризикують не виконувати ці зобов'язання щодо звітності, враховуючи нинішню кількість 
працівників, втратити статус неприбуткової організації і, отже, будуть зобов'язані 
платити податок на прибуток із зворотною силою, починаючи з моменту порушення 
правил. 

 
34. Міжнародні стандарти в галузі прав людини дають зрозуміти, що обмеження 
свободи об'єднання є виправданими лише в тому випадку, якщо вони є «необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки або громадської безпеки, 
для запобігання безчинству або злочинності, для захисту здоров'я або моралі чи з метою 
захисту прав і свобод інших осіб».35 Європейський суд з прав людини неодноразово 
заявляв, що через «сутність свободи зібрань і об’єднання і їх тісний зв'язок з 
демократією, повинні існувати переконливі і вагомі причини для виправдання втручання 
у це право»36. Будь-яке обмеження права на свободу об'єднання та права об'єднань, 
включаючи санкції, повинно бути обумовлено чітким, визначеним та передбачуваним 
законом; воно повинне переслідувати одну чи більше законних цілей; і має бути 
необхідним у демократичному суспільстві, що передбачає існування «нагальної 
соціальної потреби», та дотримуватися принципу пропорційності37. 

 

35. Пояснювальні записки до двох законопроектів обґрунтовують їх прийняття 
необхідністю посилення відкритості інформації про фінансування громадських 
об'єднань, зокрема, коли вони отримують державну підтримку, включаючи податкові 
пільги, та міжнародну технічну допомогу. Ця мета сама по собі не згадується як законна 
мета у вищезазначених міжнародних документах. У цьому контексті в Керівних 
принципах щодо свободи об’єднання зазначається, що «держава не вимагає, а заохочує 
та сприяє забезпеченню підзвітності та прозорості об'єднань»38. Колишній Спеціальний 
доповідач ООН з питань права на свободу мирних зібрань та об'єднання попереджав 
про зловживання 

 

34 
I.e. they cannot be assigned to the first-third groups of single tax payers. 

35 
Cf. Article 11(2) of the ECHR. See also Article 22(2) of the ICCPR. 

36 
ECtHR, Case of Barankevich v. Russia, Application No. 10519/03, 26 July 2007, paragraph 25; Case 

of Ouranio Toxo v. Greece, Application No. 74989/01, 20 October 2005, paragraph 36; Case of 
Makhmudov v. Russia, Application No. 35082/04, 26 July 2007, paragraph 64; Case of Adalı v. Turkey, 
Application No. 38187/97, 31 March 2005, paragraph 267. 
37 

See e.g. ECtHR, Case of Sindicatul “Păstorul cel Bun” v. Romania, Application no. 2330/09, 31 
January 2012, paragraphs 66ff., and 9 July 2013 [GC], paragraphs 150ff.; Case of Koretskyy and Others 
v. Ukraine, Application no. 40269/02, 3 April 2008, paragraphs 43ff.; Case of Chassagnou and 
Others v. France [GC], Application nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95, 29 April 1999, paragraphs 
104ff. See also Principles 9 and 10 of the Guidelines on Freedom of Association, which include  further 
references to ECtHR case law. 
38 

Guidelines on Freedom of Association, paragraph 224. 
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прозорістю, як підґрунтя для «всебічної перевірки внутрішніх справ об’єднань, як засобу 
залякування та переслідування»39. 

 
36. У той же час забезпечення відкритості або прозорості у питаннях, що стосуються 
фінансування, може бути необхідним, як засіб боротьби з шахрайством, розкраданням, 
корупцією, відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. Такі заходи можуть 
відповідати інтересам національної безпеки, громадської безпеки та громадського 
порядку40. Обмеження свободи об'єднання можуть бути виправдані лише тоді, коли вони 
необхідні для запобігання реальній, а не лише гіпотетичній небезпеці.41 Відповідно до 
пояснень Європейського суду з прав людини «нагальна соціальна потреба» для таких 
обмежень передбачає «вірогідні докази» неминучої загрози для держави чи 
демократичного суспільства42. У зв'язку з цим слід підкреслити, що Пояснювальні 
записки до проектів законів 6674 і 6675 не вказують на конкретний ризик чи загрозу, яку 
несуть певні ОГС, які б виправдовували нові заходи43. Ніщо не вказує на те, що існують 
«переконливі та очевидні підстави» – згідно з тлумаченнями Європейського суду з прав 
людини – для виправдання втручання у свободу об'єднання такого масштабу. Під час 
обговорень, проведених у Києві, деякі співрозмовники заявили, що деякі ОГС в Україні 
використовувалися «для відмиванням грошей»; проте це не було доведено. Важливо, 
що і Державна фіскальна служба, і два антикорупційні органи, з якими проводила 
співбесіди делегація, чітко заявили, що вони не вважають, що ОГС становлять значний 
ризик для корупції, відмивання грошей та пов'язаних злочинів. Навіть якщо ознаки 
діяльності, спрямованої на відмивання грошей, з боку окремих ОГС існують, правильною 
реакцією на це буде кримінальне розслідування проти цих конкретних об’єднань, а не 
встановлення вимог щодо звітності, які впливають на велику кількість інших організацій, 
які займаються цілком законною діяльністю. 

 
37. Крім того, було зазначено, що чинне законодавство вже вимагає від громадських 
об'єднань підготовки річних фінансових звітів із зазначенням детального аналізу доходів 
та витрат; громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку з боку держави чи 
місцевих бюджетів, повинні подавати та публікувати звіти про використання такої 
підтримки, а громадські об'єднання, які є неприбутковими організаціями, повинні 
подавати до податкових органів звіти про використання доходу у рамках щорічної 
податкової декларації (див. вище).44 Як Державна податкова служба, так і антикорупційні 
органи повідомили делегації, що наявні вимоги щодо звітності надають їм достатньо 
інструментів для перевірки фінансової діяльності громадських об'єднань. 

 
 
 
 

39 
UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Report to 

the UN Human Rights Council of 24 April 2013 (Funding of associations and holding of peaceful 
assemblies), paragraph 38. 
40 

Guidelines on Freedom of Association, paragraph 220. 
41 

See e.g. the U.N. Human Rights Committee, Mr. Jeong-Eun Lee v. Republic of Korea, Communication 
No. 1119/2002, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1119/2002 (2005), paragraph 7.2. In this context, attention is 
also drawn to international instruments related to the prevention of money laundering and terrorism 
financing, which call for the application of a risk-based approach applying 
focused measures to the subset of non-profit organisations which are identified by the country as being 
likely to be at risk of abuse. See the Financial Action Task Force (FATF) standards (in particular 
Recommendation 8 on Non-Profit Organisations) and the EU Directive 2015/849. 
42 

See e.g. ECtHR, Case of Sindicatul “Păstorul cel Bun” v. Romania, Application no. 2330/09, 31 
January 2012, paragraph 69, which includes further references to ECtHR case law. 
43 

Given the potential impact of the draft laws on freedom of association, it is advisable that such 
legislation be preceded by an in-depth regulatory impact assessment, completed with a proper problem 
analysis using evidence-based techniques to identify the best efficient and effective 
regulatory option (including the “no regulation” option). See e.g. the OSCE/ODIHR Report on the 
Assessment of the Legislative Process in the Republic of Armenia, paragraphs 47-48. 
44 

Cf. Article 23 of the Law on Public Associations; Article 133.4.7 of the Tax Code and the corresponding 
Order No. 469 of the Ministry of Finance, dated 28 April 2017. 

http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf
http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://www.legislationline.org/documents/id/19365
http://www.legislationline.org/documents/id/19365
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38. На цьому фоні запровадження додаткових вимог щодо звітності, передбачених 
проектами законів, не може вважатися необхідним. З одного боку, вони дублюють вже 
наявні вимоги45 і додають ще один, надмірний рівень звітності46. Це буде надзвичайно 
обтяжливо, зокрема для малих об'єднань. З іншого боку, вони виходять за межі наявних 
зобов'язань без конкретної об'єктивної необхідності для цього. 

 
39. На цьому етапі необхідно ще раз наголосити, що міжнародні стандарти вимагають 
не лише, щоб будь-які обмеження свободи об'єднання ґрунтувалися на законних цілях, 
які, як видається, відсутні у цьому випадку, але також щоб обрані заходи були 
необхідними та пропорційними. Необхідно досягти рівноваги між інтересами осіб, які 
використовують право на свободу об'єднання, інтересами об'єднань та суспільства в 
цілому; потреба в обмеженнях повинна бути ретельно зважена та підкріплена 
достовірними доказами для обрання найменш обтяжливого варіанту та вузького 
тлумачення обмежень. На думку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, нові 
зобов'язання щодо звітності та розкриття інформації за проектами законів 6674 і 6675 
явно не відповідають цим вимогам, зокрема, що стосується подання списку всіх донорів, 
які надали громадським об'єднанням більше приблизно 2 400 євро, переліку усіх 
суб'єктів, які отримували платежі від них, що перевищують приблизно 2 400 євро, а також 
переліку десяти працівників, яким було сплачено найбільші суми заробітної плати у 
звітному році.47 У зв'язку з цим делегації було цікаво почути від авторів законопроектів, 
що вони будуть готові до певної міри внести поправки до проекту закону, зокрема 
видалити список «десяти найманих працівників» з вимог щодо звітності. 

 

40. Незважаючи на те, що «держави мають право впевнитися, що мета та діяльність 
об'єднання відповідає правилам, встановленим законодавством» згідно з практикою 
Європейського суду з прав людини48, а також попередніми заявами, зробленими 
Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ49, вони повинні це робити «у спосіб, що 
відповідає зобов'язанням відповідно до Європейської конвенції» та інших міжнародних 
документів. Таким чином, ми повинні розуміти, що державні органи повинні мати 
можливість здійснювати якийсь обмежений контроль над діяльністю некомерційних 
організацій з метою забезпечення дотримання відповідного законодавства у секторі 
громадянського суспільства, але такий контроль не повинен бути необґрунтованим, 
надмірно нав'язливим або негативно впливати на законну діяльність. Надмірно 
обтяжливі або затратні зобов'язання щодо подання звітності можуть створювати умови 
надмірного державного моніторингу, який навряд чи сприятиме ефективному 
здійсненню права на свободу об'єднання. 

 
41. У цьому випадку незрозуміло, чому громадські об'єднання повинні подавати таку 
докладну інформацію. Як зазначалося вище, ні проекти законів, ні Пояснювальні записки 
не містять жодних доказів наявних проблем та шкоди для суспільних інтересів, 
викликаних тим, що громадські об'єднання не повідомляють всю інформацію, що  

 

45 
E.g. regarding information on total amounts of the association’s income, expenses and the number 

and salaries of its employees. Further details have been presented in the already mentioned analysis 
of the Ukrainian Center of Independent Political Research of 13 July 2017. 
46 

In this connection, see also paragraph 227 of the Guidelines on Freedom of Association, according 

to which “reporting requirements should not be regulated by more than one piece of legislation, as this 
can create diverging and potentially conflicting reporting requirements and, thus, diverging liability for 
failure to fulfil them.” 
47 

The inclusion of those requirements in the Tax Code also seems to be inappropriate for systematic 
reasons. As was pointed out by the State Fiscal Service, such information would not allow for the 
calculation of taxes. 
48 

Cf. ECtHR, Case of Sidiropoulos and Others v. Greece, Application No. 26695/95, 10 July 1998, 
paragraph 40. 
49 

See, for example, CDL-AD(2013)030, Joint Interim Opinion on the Draft Law amending the Law on 
Non-commercial Organisations and other Legislative Acts of the Kyrgyz Republic, paragraph 69. See 
also CDL-AD(2017)015, Opinion on the Draft Law of Hungary on the Transparency of Organisations 
receiving support from abroad, paragraph 39. 

http://www.icnl.org/programs/eurasia/Analysis%20of%20Draft%20Laws%20No.%206674%20and%206675_July%2013%202017%20ENG.pdf
http://www.icnl.org/programs/eurasia/Analysis%20of%20Draft%20Laws%20No.%206674%20and%206675_July%2013%202017%20ENG.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)030-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e
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вимагається законопроектами. За відсутності таких доказів запропоновані вимоги не 
можна вважати «необхідними в демократичному суспільстві», «пропорційними законній 
меті» та «найменш обтяжливим варіантом»50. Крім того, тут наведено посилання на 
пункт 104 Керівних принципів щодо свободи об’єднання, в яких підкреслюється, що 
вимоги щодо звітності та прозорості «повинні бути пропорційними розміру об’єднання та 
обсягу його діяльності, беручи до уваги вартість його активів та доходи». У цьому 
контексті слід зазначити, що декілька осіб, з якими спілкувалася делегація, чітко 
визначили, що порогове значення рівня доходів для громадських об'єднань, на які 
поширюються проекти законів, є надто низьким. Замість запропонованого порогу у 300 
прожиткових мінімумів (приблизно 14 350 євро), вони виступали за збільшення сум, 
наприклад до 1 000 прожиткових мінімумів (приблизно 47 800 євро); автори 
законопроектів визнали під час бесід у Києві, що вони спочатку передбачали суму у 800 
прожиткових мінімумів, яка, як видається, є більш доцільною, ніж ця пропозиція. 

 
42. Вищезазначені проблеми стосуються усіх громадських об'єднань, на які 
поширюються законопроекти; вимоги є ще більш обтяжливими для тих об’єднань, які не 
отримують державне фінансування, оскільки міжнародні стандарти дозволяють 
застосовувати більш жорсткі зобов'язання щодо фінансової звітності для ОГС, яким 
надається державна підтримка.51 Сама Пояснювальна записка до проекту закону № 
6674 явно посилається на такі стандарти для виправдання нових зобов'язань (а саме – 
Фундаментальні принципи)52, але запропоновані зобов'язання щодо звітності також 
застосовуватимуться до громадських об'єднань, які не отримують жодної прямої чи 
непрямої підтримки, наприклад податкових пільг. Незважаючи на те, що в 
Пояснювальних записках зазначається, що ОГС «часто отримують статус 
неприбуткових організацій, а їх діяльність не оподатковується», це не завжди так у 
випадку громадських об'єднань. 

 

43. Нові вимоги щодо звітності також є дуже проблематичними з точки зору заборони 
дискримінації, яку закріплено в міжнародних документах з прав людини53, у кількох 
аспектах. По-перше, об’єднання не повинні подавати більшу кількість звітів та 
інформації, ніж інші юридичні особи, наприклад підприємства54, а на ОГС, які мають 
статус юридичної особи, повинні поширюватися адміністративні, цивільні та 
кримінально-правові зобов'язання та санкції, які загалом застосовуються до інших 
юридичних осіб.55 Проте делегації представників Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ 
повідомили, що якщо законопроекти будуть прийняті, то кількість податкових звітів, які 
будуть змушені подавати громадські об'єднання, перевищить кількість звітів, які 
вимагають від бізнес-сектора. 

 
44. По-друге, незрозуміло, чому в законопроектах виділяються громадські об'єднання, 
тоді як інші організації, наприклад благодійні організації, фонди, професійні та творчі 
спілки, не розглядаються. У Пояснювальних записках до законопроектів немає відповіді 
на це питання. Делегації представників Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ не навели 
жодних переконливих причин, чому на ОГС, які діють як громадські об'єднання, повинні 
поширюватися жорсткі правила щодо прозорості 

 

50 
In CDL-AD(2017)015, Opinion on the Draft Law of Hungary on the Transparency of Organisations 

receiving support from abroad, paragraphs 51ff., the Venice Commission has recognised that it may be 
legitimate for states to monitor who the main sponsors of CSOs are, but this should be limited to the 
main donors who have a major influence on the organisation. 
51 

See paragraph 62 of Recommendation Rec(2007)14: “NGOs which have been granted any form of 

public support can be required each year to submit reports on their accounts and an overview of their 
activities to a designated supervising body”. See also paragraph 60 of the Fundamental Principles and 
paragraphs 224ff. of the Guidelines on Freedom of Association. 
52 

The Explanatory Notes to both draft laws also refer to paragraph 32 of the Fundamental Principles; 
however, this paragraph only deals with accountability of CSOs “seeking legal personality”. 
53 

Cf. Article 7 of the UDHR; Article 26 of the ICCPR; Article 14 of the ECHR. 
54 

Cf. the Guidelines on Freedom of Association, paragraph 225. See also the UN Report of the Special 
Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association of 4 August 2015. 
55 

Cf. Recommendation Rec(2007)14, paragraph 7. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=25540
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=25540
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=25540
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у порівнянні з іншими юридичними особами та некомерційними організаціями. Більше 
того, деякі співрозмовники (включаючи працівників правоохоронних органів) заявили, що 
інші організації, такі як благодійні організації та фонди, створені, наприклад, для надання 
консультаційних послуг, можуть бути пов’язані з набагато більш актуальним ризиком 
відмивання грошей та пов'язаних з цим злочинів. 

 
45. По-третє, той факт, що на окремих осіб, які отримують доходи від донорів 
міжнародної технічної допомоги – термін, який не було визначено у проекті закону № 
6675, – також розповсюджуються зобов'язання щодо звітності та розкриття інформації,56 
викликає занепокоєння і є порушенням заборони дискримінації. Венеціанська комісія та 
ОБСЄ/БДІПЛ не отримали жодних обґрунтувань, чому такі зобов'язання 
впроваджуються саме щодо міжнародних/іноземних донорів, а не вітчизняних донорів, і 
лише для окремих осіб, таких як приватні підприємці, але не для юридичних осіб (крім 
громадських об'єднань), які отримують однакові доходи. У Пояснювальних записках до 
законопроектів немає відповіді на ці запитання. У зв'язку з цим делегація стурбована, 
що запропоновані заходи можуть суттєво вплинути на участь донорів у міжнародній 
технічній допомозі в Україні. 

 

46. Крім того, нові вимоги щодо розкриття інформації перешкоджають здійсненню 
права на приватне життя, захищеного міжнародними договорами про права людини,57 і 
застосовуються до об'єднань,58 оскільки вони вимагають подання та розкриття 
інформації (в Інтернеті) інформації про керівників громадських об'єднань, певних 
працівників, донорів та бенефіціарів. Слід зазначити, що перешкоджати реалізації права 
на конфіденційність можна лише в разі необхідності в демократичному суспільстві в 
межах пропорційності. Крім того, у пункті 64 Рекомендації Rec(2007)14 передбачено, що 
на всі звіти, що публікуються ОГС, «розповсюджується обов'язок поважати права 
донорів, бенефіціарів та персоналу, а також право на захист законної конфіденційності 
компанії».59 Загалом бажання донора залишитися анонімним повинне виконуватися. 
Проте необхідність поважати приватне життя та конфіденційність не є абсолютною і не 
повинна перешкоджати розслідуванню кримінальних правопорушень.60 У цьому випадку 
автори законопроектів не обґрунтовували будь-який можливий ризик того, що чинне 
законодавство може перешкоджати розслідуванню кримінальних злочинів.61 Зокрема, 
публічне розголошення в Інтернеті персональної та фінансової інформації про 
працівників громадських об'єднань, донорів та бенефіціарів не може бути виправдане 
такими міркуваннями. Крім того, слід надати належні гарантії для забезпечення захисту 
особистих даних, які будуть збиратися, оброблятися та зберігатися в ході цього процесу, 
від зловживань відповідно до міжнародних стандартів, зокрема Конвенції Ради Європи 
про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних.62 

 

 
56 

Reporting and disclosure obligations for such individual persons (including the identification of 
relevant donors and of third parties to whom payments were made from such income) are provided by 
draft law No. 6675, through amendments to Articles 177 and 296 of the Tax Code. 
57 

Cf. Article 12 of the UDHR; Article 17 of the ICCPR; Article 8 of the ECHR. 
58 

See the Guidelines on Freedom of Association, paragraphs 228 and 231, which state that “the right 

to privacy applies to an association” (paragraph 228) and that “[l]egislation should contain safeguards 
to ensure the respect of the right to privacy of the clients, members and founders of the associations, 
as well as provide redress for any violation in this respect” (paragraph 231). 
59 

See also paragraph 63 of the Fundamental Principles. 
60 

Cf. paragraph 116 of the Explanatory Memorandum to Recommendation Rec(2007)14. 
61 

As already mentioned, information gathered by the delegation clearly suggests that public 
associations and individual beneficiaries of international technical assistance do not constitute a 
particular risk area for money-laundering or other crimes in Ukraine. 
62 

See Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (ETS 108), Strasbourg, 28 January 1981, ratified by Ukraine on 30 
September 2010. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
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47. Представники ОГС поділилися з делегацією представників Венеціанської комісії та 
ОБСЄ/БДІПЛ своїми побоюваннями, що в нинішніх умовах в Україні розкриття імен 
деяких працівників громадських об'єднань63 може поставити під загрозу їхню безпеку 
(особливо тих, хто працює на окупованих територіях64 або хто займається певними 
питаннями такими, як боротьба з корупцією, захист жертв домашнього насильства чи 
захист від дискримінації за ознакою статі, на основі сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності), та потенційно може призвести до переслідування. Вони вбачають явний 
ризик у тому, що ціла низка людей більше не бажатиме працювати на такі ОГС. 
Аналогічно, розкриття інформації про донорів та підрядників громадських об'єднань, а 
також окремих осіб, які отримують дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, 
цілком імовірно вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати та 
співпрацювати з цими об’єднаннями, якщо інформація про них стане 
загальнодоступною. На думку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, такий 
далекосяжний захід перешкоджає реалізації права на недоторканність приватного життя 
і права на свободу об'єднання зазначеними фізичними та юридичними особами, і не 
може бути названий «необхідним в демократичному суспільстві». Для досягнення 
певних законних цілей, таких як захист національної безпеки або запобігання безчинству 
або злочинності, можуть бути розроблені набагато менш нав'язливі правила розкриття 
інформації, які, наприклад, вимагають публікації анонімних даних або загальних цифр. 
У таких випадках ці вимоги щодо розкриття повинні бути однаковими для всіх юридичних 
осіб (будь-які винятки повинні бути чітко та об'єктивно обґрунтовані). 

 
48. Враховуючи викладені вище пункти, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ дійшли 
висновку, що нові вимоги до звітування та розкриття інформації, передбачені двома 
законопроектами, суперечать свободі об'єднання, забороні дискримінації та праву на 
повагу до приватного життя. Оскільки жодну законну ціль або конкретну потребу в цих 
поправках обґрунтовано не було, і з урахуванням вимог, викладених вищезазначеними 
міжнародними документами, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують 
вилучити нові вимоги щодо фінансової звітності та розкриття інформації, 
передбачені проектами законів № 6674 та  6675. 

 
49. Якщо відповідні органи влади все ж вважатимуть нові вимоги щодо звітності 
необхідними, їх слід суттєво звузити, щоб забезпечити повне дотримання 
свободи об'єднання, права на повагу до приватного життя та заборони 
дискримінації. Вони також повинні ґрунтуватися на переконливих доказах того, що 
вони є необхідними в демократичному суспільстві та пропорційними їх законній 
меті. Зокрема, 
- до громадських об'єднань не повинні застосовуватися жорсткіші вимоги щодо 
фінансової звітності та розкриття інформації, ніж до інших неприбуткових 
організацій, підприємств чи інших юридичних осіб, окрім цього вони повинні мати 
такі самі права, що й інші юридичні особи; 
- поріг доходу для визначення організацій, на які поширюються нові вимоги, слід 
значно підвищити, а менш жорсткі вимоги повинні застосовуватися до організацій, 
які не отримали жодної форми державної підтримки; 
- вимогу про звітність та публічне розкриття особи десяти найбільш оплачуваних 
найманих працівників організацій громадянського суспільства, а також деяких 
донорів та підрядників таких організацій слід вилучити; 
- вимоги щодо звітності та розкриття інформації для окремих осіб, які отримують 
доходи від донорів міжнародної технічної допомоги, повинні бути скасовані. 

 
3. Санкції у випадку порушення зобов'язань 

50. Як було зазначено вище, положення про санкції включено лише в проект закону № 
6675, який передбачає внесення змін до відповідних статей Податкового кодексу. У разі 
невиконання нових зобов'язань щодо звітності та розкриття інформації 

 

63 
According to the draft laws, inter alia a list of 10 employees with the highest salaries would have to 

be made public. 
64 

For example, they referred to persons working for CSOs implementing human rights activities in 
Crimea and certain districts of Donetsk and Luhansk oblasts and their beneficiaries. 
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громадське об'єднання буде виключено відповідальним наглядовим органом з реєстру 
неприбуткових установ та організацій та вважатиметься платником податку на прибуток, 
таке невиконання також є підставою для накладання штрафів та пені, передбачених 
Податковим кодексом; що стосується приватних підприємців, які не подали звіт про 
доходи від донорів міжнародної технічної допомоги (і про витрати, понесені з цього 
доходу), до них застосовуватимуться податкові штрафи.65 

 
51. Ці положення перешкоджають реалізації права на свободу об'єднання (маються на 
увазі громадські об'єднання) і можуть бути виправданими лише тоді, коли вони мають 
правову основу, законну мету, є необхідними в демократичному суспільстві та 
дотримуються принципу пропорційності. Подальші вказівки наведено в пункті 72 
Рекомендації Rec(2007)14, згідно з яким у більшості випадків відповідні санкції проти 
ОГС за порушення вимог законодавства, що застосовуються до них, «повинні лише 
включати вимогу виправити ситуацію та/або застосування адміністративного, цивільного 
або кримінального штрафу до них та/або будь-яких безпосередньо відповідальних осіб. 
Штрафи повинні ґрунтуватися на чинному законодавстві та забезпечувати дотримання 
принципу пропорційності», тобто вони повинні бути найменш нав'язливим засобом 
досягнення бажаної мети66, і вони повинні підлягати судовому контролю.67 Європейський 
суд з прав людини вважає, що характер та суворість накладеної санкції – це фактори, 
які слід враховувати при оцінці пропорційності втручання.68 

 
52. Санкції, запропоновані законопроектом № 6675, є дуже проблематичними в світлі 
цих стандартів. По-перше, у проекті змін до статті 133.4.4 Податкового кодексу відсутнє 
необхідне чітке обґрунтування застосування санкцій; з тексту випливає, що різні санкції 
будуть накладатися сукупно. Представники Державної податкової служби підтвердили 
це, одночасно підкреслюючи необхідність більш точних положень69. У будь-якому 
випадку санкції є суворими та непропорційними, оскільки втрата статусу неприбуткової 
організації (разом із податковими штрафом та пенею) є єдиним та автоматичним 
покаранням, що позбавляє владу будь-якого дискреційного права накладати штраф, 
який відповідав би конкретним обставинам. Втрата статусу неприбуткової організації, 
відповідно до заяв, зроблених кількома ОГС, ставить під загрозу їх існування. Менш 
серйозні санкції, такі як попередження або невеликі штрафи, були б більш адекватними 
заходами, принаймні у випадку деяких незначних порушень правил, і такі санкції повинні 
існувати, якщо це необхідно. Втрату статусу неприбуткової організації слід або 
виключити зі списку санкцій, або використовувати лише у крайніх випадках. У попередніх 
випадках Венеціанська комісія чітко висловила свою думку, що краще накладати штраф 
за певною шкалою.70 У будь-якому випадку, до надання попередження громадському 
об'єднанню слід дати можливість уточнення щодо потенційного порушення. Таким 
чином, повинна існувати ціла низка санкцій, пропорційна тяжкості правопорушення71 
(тобто незначна затримка у поданні звіту або неподання звіту, незначні ненавмисні 
помилки або навмисне надання неправдивої інформації, тощо повинні призводити до 
застосування менш жорстких санкцій), також слід передбачити можливість виправлення 
помилок. Делегації було цікаво почути від авторів законопроектів, що вони 

 

65 
I.e. they cannot be assigned to the first-third groups of single tax payers. 

66 
See the Guidelines on Freedom of Association, paragraph 237. 

67 
See paragraphs 9 and 72 of the Fundamental Principles. 

68  
ECtHR, Case of Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan, Application No. 37083/03,  

8 October 2009, paragraph 82. 
69 

They also pointed out that liability under the Tax Code is problematic for systematic reasons: The 
information to be submitted under the draft legislation (e.g. the identity of donors or of “top ten 
employees”) would not allow for the calculation of taxes. 
70 

See e.g. CDL-AD(2017)015, Opinion on the Draft Law of Hungary on the Transparency of 
Organisations receiving support from abroad, paragraphs 59ff. 
71 

See e.g. CDL-AD(2014)025, Opinion on Federal Law No. 121-FZ on non-commercial organisations 
(“law on foreign agents”), on Federal Laws No. 18-FZ and No. 147-FZ and on Federal Law No. 190- 
FZ on making amendments to the Criminal Code (“law on treason”) of the Russian Federation, 
paragraphs 101f. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)025-e
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готові передбачити таку можливість у проекті закону. Тому, якщо нові зобов'язання 
щодо фінансової звітності та розкриття інформації для організацій 
громадянського суспільства буде запроваджено, рекомендується чітко 
сформулювати та суттєво змінити положення про санкції у проекті закону № 6675, 
щоб забезпечити дотримання принципу пропорційності, у тому числі 
- передбачивши можливість виправлення потенційних помилок; 
- шляхом розширення спектру наявних санкцій, які повинні бути пропорційними 
різним типам порушень правил; 
- шляхом видалення положення про втрату неприбуткового статусу із переліку 
санкцій або, принаймні, пояснити, що така санкція може застосовуватися – бажано 
судом – у крайніх випадках. 

 
53. Що стосується можливостей подачі апеляцій, то делегація представників 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ задоволена інформацією, наданою органами 
влади про те, що рішення податкової адміністрації щодо вищезгаданих санкцій можуть 
бути оскаржені відповідно до загальних правил, тобто через адміністративні апеляції та 
у компетентних адміністративних судах. 

 

4. Скасування вимог щодо подання електронних декларацій для 
антикорупційних активістів 

 
54. Положення законопроекту № 6674, які скасовують вимоги  щодо подання е-
декларації антикорупційними активістами, запроваджені Законом № 1975-VIII від 23 
березня 2017 року, вітаються делегацією. Багато критичних зауважень щодо нових 
вимог щодо звітності та розкриття інформації згідно з проектами законів 6674 і 6675 
також є актуальними з точки зору поправок згідно із Законом № 1975-VIII. Тут також 
застосовуються міжнародні стандарти, що стосуються права на приватне життя,72 
заборони дискримінації73 та свободи об'єднання74 – зважаючи на те, що «свобода 
об'єднання – це право, яке може реалізовуватися індивідуально або самим об'єднанням 
у рамках здійснення діяльності та досягнення спільних інтересів його засновників та 
членів»75, а також, що особи, на яких поширюється дія Закону № 1975-VIII, включають 
керівників антикорупційних ОГС, які, таким чином, також можуть посилатися на це 
основне право. 

 

55. Таким чином, застосування режиму електронного декларування відповідно до 
Закону «Про запобігання корупції» – обтяжливих зобов'язань щодо звітності, 
фінансового контролю Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) 
та жорстких санкцій, що застосовуються у разі порушень76 – до керівників 
антикорупційних ОГС перешкоджає реалізації права на свободу об'єднання. Тому 
відповідні положення є обґрунтованими, якщо вони передбачені законом (тобто вони 
повинні бути достатньо чіткими, щоб дозволити фізичним та юридичним особам 
забезпечити відповідність їх діяльності обмеженням), мають законну мету, є 
необхідними в демократичному суспільстві, і, таким чином, пропорційними. 

 
56. У зв'язку з цим Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ поділяють стурбованість 
широкого кола зацікавлених сторін стосовно нечіткості обсягів вимог щодо подання 
електронних декларацій та, зокрема, відсутності чіткого визначення того, що мається на 
увазі під «діяльністю, пов'язаною із запобіганням та протидією корупції». 

 

72 
Cf. Article 12 of the UDHR; Article 17 of the ICCPR; Article 8 of the ECHR. 

73 
Cf. Article 7 of the UDHR; Article 26 of the ICCPR; Article 14 of the ECHR. 

74 
Cf. Article 20 of the UDHR; Article 22 of the ICCPR; Article 11 of the ECHR. 

75 
Guidelines on Freedom of Association, paragraph 16. 

76 
The relevant obligations are regulated in Section VII (Articles 45ff.) of the Law on Prevention of 

Corruption. They include the annual submission of e-declarations (which must contain detailed personal 
and financial information on assets and liabilities, income and expenditure), the submission 
of an electronic notification of significant changes in the declarant’s assets, notification if the declarant 
or his/her family member opens an account in a non-resident bank, and lifestyle monitoring which the 
NACP may conduct with regard to declarants based on external information or its own initiative. 
Violation of the rules gives rise to administrative and criminal sanctions. 
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Зацікавлені ОГС та представники НАЗК були стурбовані тим фактом, що стаття 3 ч.1 ст.5 
Закону «Про запобігання корупції» з поправками не визначає конкретно коло осіб, на 
яких поширюється дія Закону; наприклад, вони не були впевнені щодо того, чи повинні 
субпідрядники антикорупційних ОГС/активістів (наприклад, постачальники послуг із 
забезпечення проживання, громадського харчування та інших послуг) подавати 
декларації. Більше того, така нечіткість формулювання потенційно може 
застосовуватися до великої кількості громадських об'єднань, наприклад, об'єднань, які 
здійснюють загальну діяльність у сфері прав людини, спостереження за виборами, або 
об'єднань, які працюють у сфері забезпечення прозорості місцевих та національних 
бюджетів, оскільки всі вони можуть бути певним чином пов'язані з антикорупційною 
діяльністю. Таким чином, нечіткі положення, що визначають сферу застосування вимог 
щодо подання електронних декларацій, порушують зобов'язання щодо забезпечення 
того, що втручання у право на свободу об'єднання згідно зі статтею 11 ЄКПЛ має 
передбачатися законом і бути обґрунтовано передбачуваним. Така ситуація є ще більш 
тривожною з огляду на те, що електронні декларації доведеться подавати незабаром, 
тобто до 1 квітня 2018 року, і що невиконання правил призведе до адміністративних та 
кримінальних санкцій. 

 
57. Крім того, органи влади не змогли визначити будь-яке обґрунтування розширення 
режиму електронного декларування на керівників антикорупційних ОГС, принаймні, коли 
відповідні ОГС не отримують державного фінансування. Міжнародні антикорупційні 
стандарти вимагають встановлення «ефективних систем розкриття інформації для 
відповідних державних службовців», але не для приватних осіб.77 Такі режими 
декларування активів спеціально розроблені для державного сектору та згідно з 
порівняльними дослідженнями, проведеними різними установами, в Європі та за її 
межами немає прикладів, коли такі засоби поширювалися б на представників ОГС.78 

 
58. Як вже зазначалося, у пункті 62 Рекомендації Rec(2007)14 чітко зазначено, що 
лише «НУО, яким було надано будь-яку державну підтримку, можуть бути зобов’язані 
щороку подавати фінансові звіти та звіти про їх діяльність до відповідного наглядового 
органу». Натомість положення Закону № 1975-VIII вимагають подання декларацій про 
майно керівниками антикорупційних ОГС, незалежно від того, чи отримували ці ОГС 
державну підтримку. Вони виходять далеко за рамки формулювання Рекомендації 
Rec(2007)14, як з точки зору обґрунтування вимоги щодо звітності, так і з точки зору цілі 
(фізичні особи на відміну від організацій). 

 
59. Крім того, як зазначав Уповноважений Ради Європи з прав людини, в Україні на 
ОГС вже поширюються правила щодо подання фінансової звітності79, а фізичні особи, 
яких стосується Закон № 1975-VIII, повинні сплачувати податки та подавати податкові 
декларації. Тому важко визначити необхідність додаткової звітності у вигляді декларацій 
про активи, запропонованої цим законом. Як заявив Уповноважений, «натомість, 
звітування про активи може вимагатись від посадових осіб на виборних посадах та 
державних службовців, оскільки їм було доручено витрачати державні гроші, що тягне 
за собою корупційні ризики»80. 

 
60. Закон № 1975-VIII також є проблематичним з точки зору інших прав людини, 
зокрема свободи вираження поглядів81 – оскільки закон застосовується до 
антикорупційних активістів (цей термін може охоплювати, наприклад, журналістів-
розслідувачів) – та права на приватне життя, зважаючи на те, що е-декларації вимагають 
автоматичного розкриття значної кількості особистих даних декларанта та членів його 
сім'ї.82 Знову ж, навіть якщо визначити законну мету можливо, Венеціанська 
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See the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Article 52(5). 
78 

See e.g. the U4 Expert Answer “Income and asset declarations for NGOs”, which includes further 
references. 
79 

Inter alia, under the Law on Public Associations and under the Tax Code, as described above. 
80 

Letter of 2 May 2017. 
81 

Cf. Article 19 of the UDHR; Article 19 of the ICCPR; Article 10 of the ECHR. 
82 

Such as name and address, place of work, as well as detailed financial information. 
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Комісія та ОБСЄ/БДІПЛ не бачать, яким чином розширення цього режиму на 
антикорупційних активістів може бути виправданим з точки зору необхідності та 
пропорційності. 

 
61. Також звертається увага на відповідні заяви Групи держав проти корупції Ради 
Європи (GRECO), що підтверджують «занепокоєння, висловлене іншими міжнародними 
організаціями та донорами, щодо дискримінаційного характеру такої вимоги, 
спрямованої виключно на антикорупційних активістів, та її наміру залякати 
антикорупційних активістів, та закликають владу переглянути свою позицію»83. На думку 
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, той факт, що Закон № 1975-VIII виділяє 
антикорупційних активістів, а отже, і окремий сектор громадянського суспільства, без 
чіткої об'єктивної причини, для того, щоб поширити на них вимоги щодо електронного 
декларування, також викликає серйозні занепокоєння з точки зору заборони 
дискримінації. 

 
62. З огляду на вищесказане, Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ дійшли висновку, 
що положення Закону № 1975-VIII від 23 березня 2017 р. про розширення вимог щодо е-
декларування на антикорупційних активістів викликають кілька серйозних питань, 
пов'язаних з правами відповідних осіб та об'єднань на свободу об'єднання та вираження 
поглядів, їхнього права на приватне життя та забороною дискримінації. Крім того, вони 
поділяють занепокоєння Уповноваженого Ради Європи з прав людини84, що 
запровадження вимог щодо подання електронних декларацій для антикорупційних 
активістів не було підготовлено після консультацій з ОГС та зацікавленими особами, як 
того вимагають міжнародні стандарти, вже згадані вище щодо законопроектів № 6674 і 
667585, і що вони були додані до Закону № 1975-VIII на заключних етапах законодавчого 
розгляду.86 

 
63. Крім того, багато співрозмовників висловили занепокоєння делегації з приводу 
практичних наслідків Закону № 1975-VIII: звертаючи увагу на те, що оскільки до цієї 
реформи близько 1 мільйона осіб були зобов'язані подати електронні декларації в НАЗК, 
спроможність цього органу справитися з додатковою, можливо великою кількістю 
декларацій антикорупційних активістів, є дуже сумнівною. На думку низки спостерігачів, 
довіра до всієї системи електронного декларування, яка мала бути наріжним каменем 
недавніх антикорупційних реформ, опиниться під загрозою, якщо її застосують до 
представників громадянського суспільства, які працюють над запобіганням та протидією 
корупції. 

 
64. Враховуючи вищезгадані занепокоєння, дуже важливо, щоб вимоги щодо подання 
е-декларацій для антикорупційних активістів, внесені Законом № 1975-VIII від 23 
березня 2017 року, були скасовані до кінцевого терміну для подання перших 
електронних декларацій антикорупційними активістами – 1 квітня 2018 року. 

* * * 
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See e.g. GrecoEval4Rep(2016)9, paragraph 34. 
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See the Commissioner’s Letter of 2 May 2017. 
85 

In particular, Recommendation Rec(2007)14, paragraph 77; Guidelines on Freedom of Association, 
paragraph 22; OSCE Moscow Document of 1991, paragraph 18.1. 
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As indicated earlier, the original purpose of this law was to release contract military service 
personnel and mobilised soldiers from the duty to submit declarations, notably due to technical 
constraints. 
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