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Шановний  Андрій Володимирович! 

На розгляд пленарної сесії Верховної Ради України  1 березня 2018 року винесено питання 

прийняття законопроектів 6674/6675, якими пропонується встановлення дискримінаційних 

і обтяжливих норм ведення  громадської діяльності, що суперечить Стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства, затвердженій Указом №68 Президента України. 

Декларуючи  напрямок на встановлення партнерських відносин влади з громадським 

сектором,  нове законодавство свідчить про протилежне. 

Діяльність громадських організацій має багато особливостей і відмінностей від бізнес 

діяльності. Починаючи від направленості віддавати суспільству, а не отримувати прибуток і 

закінчуючи відсутністю  фінансування на утримання бухгалтерів на постійній основі.  

Держава, не надаючи жодної фінансової підтримки громадським ініціативам навряд чи має 

право щось додатково вимагати від  них. Тим більше, що Конституція України не дозволяє 

введення погіршуючих умови норм і вимог, якими є норми законопроектів 6674/6675. 

Варто зазначити що громадські об єднання здають достатній об єм інформації при 

звітуванні, форму, режим, зміст і строки якої було встановлено в Бюджетному Кодексі 

України за часів Президента Януковича. Наші зауваження були тоді враховані, і в проекті 

спрощено багато норм. Не зрозумілим буде, якщо постмайданівська влада суттєво 

погіршить те, що було досягнути під час правління  злочинного режиму Януковича. 

Не заперечуючи необхідності скасування  в повному обсязі вимог е-декларування для 

громадських антикорупціонерів, які  апріорі  за визначенням законодавства не можуть бути 

об єктами антикорупціного законодавства, оскільки не мають ані владних, ані делегованих 

повноважень, ані  розпорядчих функцій щодо бюджетних і комунальних ресурсів ( і які 

абсолютно обгрунтовано  розцінюються як  вибірковий тиск на громадський сектор, що не 

притаманно демократичному суспільству, в якому громадський сектор контролює дії влади, 

а не навпаки), неприпустимим з точки зору Українського законодавства є погіршення умов 

для ведення громадської діяльності і введення додаткових обтяжливих норм, що 

передбачається вищезазначеними законопроектами. 

Не зайвим буде зауважити що всі громадські об єднання звітують  за свою діяльність, як і 

всі суб єкти підприємницької діяльності що надають їм послуги. І це звітування може бути 

оприлюднено органами податкової служби. Обов язкові ж норми звітування повинні бути 

лише до однієї категорії неприбуткових організацій ( а саме таку категорію містить 

Бюджетний Кодекс України): тих, що отримують бюджетні кошти. Але самі ці об єднаня і 

не підпадають під дію законопроектів. 
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Таким чином, із запропонованих законопроектів доцільна підтримка скасуванню е-

декларування для громадських антикорупціонерів. А посилення режиму відкритості 

корегувати  за допомогою встановлення права ДФІ оприлюднювати існуючі  звіти 

неприбуткових організацій, не допускаючи дискримінації і надмірних обтяжень, перешкод 

та механізмів тиску на громадський сектор. 

Тож, ми звераємось до депутатів Верховної Ради України з наказом: 

1.Виважено підійти до прийняття  законопроектів, не допускаючи прийняття 

дискримінаційних, обтяжливих і таких, що погіршують умови ведення громадської 

діяльності норм. Бо це означає зміну суспільного устрою в країні з демократичного на 

авторитарний. 

2. Не голосувати  за законопроекти 6674/6675. 

3.Сприяти скасуванню е-декларування для громадських антикорупціонерів шляхом 

прийняття законопроекту 6271. 

Просимо Вас довести текст  цього звернення до відому  всіх депутатів Верховної  Ради 

України до голосування по законопроектах 6674/6675. 

Голова Правління                    Заболотна Н.О. 

 

 

 


