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ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА 
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  (ВИТЯГ) 
 

 
Розділ III. Короткий зміст та висновки 
 

6. 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 легітимність 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. 

 

7. 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. 

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

 
9. 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, 
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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]. 

 


