
ФОРУМ: «ПРОЗОРІ ФІНАНСИ ПАРТІЙ: ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ» 
 

20 вересня 2016 р. 
 

Transparency International Україна запрошує:  
 

 представників політичних партій 

 членів НАЗК 

 активістів громадських організацій 

 представників організацій, які 

надають міжнародну технічну 

допомогу Україні 

Загальна кількість учасників: до 80 осіб 
 

Тривалість заходу: 4 години, разом із каво-
перервами 
 

Місце проведення заходу: готель «Київ», 
вул. Грушевського, 26/1 
 

 
 
 

Політичні партії в демократичному суспільстві відіграють дуже важливу роль. Саме через партії і за 
допомогою партій громадяни беруть участь в управлінні державними справами. Разом з тим, 
станом на зараз, переважна більшість громадян України політичним партіям не довіряє. Недовіра 
українців до партій за даними соціологів коливається від 68,3% (квітень 2014 р.) до 72% (грудень 
2015 р.). Однією із найвагоміших причин цієї недовіри є тіньове фінансування. Майже рік тому, 8 
жовтня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон, спрямований на запобігання і протидію 
політичній корупції. Цей закон створює достатні передумови для проведення реформи з прозорості 
фінансів політичних партій, кінцева мета якої – це відновлення довіри виборців до партій. 
 

Transparency International Україна ініціює відверту дискусію між політиками, членами 
Національного агентства з питань запобігання корупції, інших державних установ, громадськими 
організаціями з метою консолідації зусиль щодо прискорення проведення реформи з прозорості 
фінансів політичних партій.  
 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ  
  Запрошені спікери: 
10.00 – 10.30 Реєстрація учасників заходу, вітальна кава 

10.30 – 10.45 Вступне слово від донорів, організаторів та представників центральної державної 
влади 

Прем`єр-міністр України Гройсман В.Б., Представники 
Міжнародного фонду «Відродження», Представництва 
Фонду Фрідріха Науманна в Україні, Марусов А., голова 
правління Transparency International Україна 

10.45 – 11.10 Здобутки та ризики реформи прозорості фінансів політичних партій 
Модератор: Наталія Соколенко 

Корчак Н.М., голова НАЗК; представники Рахункової 
палати та Центральної виборчої комісії 

11.10 – 12.10 Що змінилося після ухвалення Закону України про запобігання і протидію 
політичній корупції для політичних партій 
Модератор: Андрій Круглашов 

Члени та лідери політичних партій 

12.10 – 12.40 Посилена каво-перерва 

12.40 – 13.40 Консолідація дій громадянського суспільства щодо підтримки реформи 
прозорості фінансів політичних партій 
Модератор: Алла Волошина 

Харутюнян Х., Transparency International Вірменія; 
Таран В., голова Центру «Ейдос»; Кучма О., «Центр 
ЮЕЙ», Юрчишин Я., голова Transparency International 
Україна, Клюжев О., Громадянська мережа ОПОРА 

13.40 – 14.20 Каво-перерва, неформальне спілкування 

 
Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та Представництва Фонду Фрідріха Науманна в Україні. 

http://www.dif.org.ua/modules/pages/files/1401884574_3067.pdf
http://tyzhden.ua/News/155070
http://tyzhden.ua/News/155070

