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Висновки 

1. Україна є одним із європейських та світових лідерів за кількістю зареєстрованих 

політичних партій. Станом на 26 вересня в Україні зареєстровано 344 діючі політичні 

партії. Це в кілька разів перевищує показники у інших державах Східної Європи. Для 

порівняння, у державах, де процес партійного будівництва активно розпочався після 

розпаду СРСР, зареєстровано значно менше політичних партій. У Польщі – 84, у 

Словаччині – 56, у Румунії – 124, у Російській Федерації – 77, у Молдові – 45, у Латвії 

– 73, у Литві – 38. 

 

2. Майже половина всіх українських політичних партій з’явилися за останні три роки. 

Так, за 9 місяців 2016 року було зареєстровано 41 нову партію; у 2015 році – 79; у 2014 

році – 37. Загалом 2015 рік став рекордним для України за кількістю зареєстрованих 

політичних партій. До цього найбільше партій було зареєстровано у 2005 році – 24. 

 

3. Серед офіційно зареєстрованих партій існує близько десяти, які мають співзвучні назви 

із більш відомими політичними силами. До прикладу, «Самопоміч» та «Об’єднання 

«Самопоміч», «Відродження», «Всеукраїнське об’єднання «Відродження» та 

«Відродження України», «Партія рішучих змін» та «Партія рішучих громадян», 

«Опозиційний блок», «Опозиційна сила» та «Опозиційний союз».  

 

4. Попри те, що чинне законодавство не передбачає можливість створення виборчих 

блоків, 12 партій використовують слово «блок» у своїй назві. Серед прикладів: «Блок 

Петра Порошенка «Солідарність», «Опозиційний блок», «Селянський блок аграрна 

Україна», «Народний блок», «Блок лівих сил України», «Український народний блок», 

«Блок місцевих громад». Також непоодинокими є випадки реєстрації так званих 

іменних партій. Зокрема, «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна», «Блок 

Геннадія Чекіти «За справедливість», «Народні ініціативи Олександра Фельдмана», 

«Блок Володимира Миколаєнка», Радикальна партія Олега Ляшка. 

 

5. Однією із загрозливих тенденцій є поява так званих регіональних партій. Їх діяльність 

обмежується кількома областями України, а інколи навіть окремими містами, де вони 

висувають своїх кандидатів. Регіональні партії, як правило, акцентують на своїй 

територіальній приналежності у їх назві. До прикладу, «Одеська партія», Одеська 

морська партія Сергія Ківалова, «Всеукраїнське об’єднання «Черкащани», партія 

«Херсонці», «Вінницька європейська стратегія», «Українська галицька партія», «Ми-

Кияни». В останні роки також активно почали з’являтися партії національних меншин 

України. Зокрема, «Грузинська партія України», «Циганська партія України», «КМКС» 

Партія угорців України», «Демократична партія угорців України», «Партія поляків 

України». При цьому відповідно до чинного законодавства політичні партії 

створюються  і  діють  тільки  із всеукраїнським статусом. 

 

6. Однією із причин появи великої кількості політичних партій є спрощений механізм їх 

реєстрації. Збір підписів виборців на підтримку створення партії створює можливості 

для численних фальсифікації та часто не виражає реальної підтримки громадянами тієї 



3 
 

чи іншої політичної сили. При реєстрації нерідко використовуються фіктивні списки 

виборців, у яких одні й ті ж особи регулярно підтримують створення різних політичних 

партій. Замість збору підписів більш доцільно використовувати умову щодо наявності 

у партії осередків або ж певної кількості членів. 

 

7. Серед причин зростання кількості партій в Україні варто виділити перетворення 

реєстрації на різновид бізнесу. Це, зокрема, передбачає торгівлю пакетами 

реєстраційних документів партій та місцями у виборчих комісіях.   

 

8. Лідером за кількістю зареєстрованих осередків є «Соціалістична партія України» – 

31 348 структурних утворень. Дещо менше осередків у «Партії Регіонів» – 30 321. На 

третьому місці «Народна Партія» із 22 118 осередками. Далі йдуть партії «Єдиний 

Центр» із 18 631 осередків та ВО «Батьківщина» – 17 296. До десятки партій із 

найбільшою кількістю осередків також входять «Республіканська партія України» 

(14 098), «Українська Народна Партія» (13 718), «Соціал-демократична партія України» 

(об’єднана) (13 515), «Наша Україна» (13 177) та Комуністична партія України (7 450). 

Із десяти партій із найбільшою кількістю осередків лише дві (ВО «Батьківщина» та 

Комуністична партія України) взяли участь у останніх парламентських виборах 2012 та 

2014 років. 

 

9. З-поміж парламентських партій найбільше осередків у ВО «Батьківщина» – 17 296 (5-

те місце із 314 партій). На другому місці «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 

1 712 осередків (25-те місце). У Радикальної партії Олега Ляшка 736 осередків (50-те 

місце), у «Опозиційного блоку» – 654 (59-те місце), у «Народного Фронту» – 631 (61-

ше місце). Найменше зареєстрованих осередків у «Об’єднання «Самопоміч» – 195 (121-

ше місце).  

 

10. З-поміж партій, що набрали на парламентських виборах 2014 року більше 2% голосів, 

а тому також могли б претендувати на державне фінансування найбільше осередків у 

Комуністичної партії України – 7 450 (10-те місце). У ВО «Свобода» 749 осередків (49 

місце), у «Громадянської позиції» – 429 (85 місце), у «Сильної України» – 244 (112 

місце), у «Всеукраїнського аграрного об’єднання «Заступ» – 16 (258 місце). 

 

11. У 2015 році найбільше осередків зареєстрував «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

– 1 687. Аграрна партія України зареєструвала 956 осередків, «Наш Край» – 783, 

«Опозиційний блок» – 631, «Народний Фронт» – 617, «Українське об’єднання патріотів 

– УКРОП» – 589, Радикальна партія Олега Ляшка – 570, «Сила людей» – 552, «Воля» – 

501, «Соціалісти» – 411. Із десяти партій, що зареєстрували у 2015 році найбільше 

осередків, чотири – парламентські.  

 

12. Парламентські партії, за винятком ВО «Батьківщина», перебувають у процесі 

активного формування своїх регіональних структур. У 2015 році парламентські партії 

зареєстрували в середньому 2/3 від кількості усіх своїх осередків. Так, у «Блоку Петра 

Порошенка «Солідарність» 1712 осередків, 1687 (98,53%) із яких були зареєстровані у 
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2015 році. У «Народного Фронту» цей показник склав 97,78%, у «Опозиційного блоку» 

– 96,48%, у "Об'єднання "Самопоміч" – 86,66%, у Радикальної партії Олега Ляшка – 

77,44%. Найменший відсоток нових осередків у ВО «Батьківщина» – 0,2%.  

 

13. З огляду на кількість зареєстрованих осередків та суму коштів в рамках державного 

фінансування, на яку претендує партія найбільше коштів мали б отримати місцеві 

організації «Самопомочі» – 38 012 грн. на місяць. На один осередок «Народного 

Фронту» щомісяця припадає 13 278 грн., «Опозиційного блоку» – 5 458 грн., «Блоку 

Петра Порошенка «Солідарність» – 4 823 грн., Радикальної партії Олега Ляшка – 3 828 

грн., «Батьківщини» – 124 грн. 

 

Партія Сума 

фінансування із 

Держбюджету  

 

Кількість 

осередків 

 

В розрахунку на одну 

місцеву організацію 

(на місяць) 

«Народний Фронт» 100 млн 545 тис 631 13 278 грн. 

Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

99 млн 87 тис 1 712 4 823 грн. 

Опозиційний блок 42 млн 840 тис 654 5 458 грн. 

Радикальна партія 

Олега Ляшка 

33 млн 815 тис 736 3 828 грн. 

«Самопоміч» 88 млн 950 тис1 195 38 012 грн. 

ВО «Батьківщина» 25 млн 794 тис 17 296 124 грн. 

 

14. За результатами опитування представників обласних організацій політичних партій 

було встановлено, що третина осередків є залежними від жорсткого централізованого 

фінансування. Ще третина – від коштів приватних спонсорів. Робота офісу осередку, 

як правило, оплачується або з центрального апарату партії (цей варіант обрали 20% 

опитаних) або ж приватними спонсорами (20%). Непоодинокими є випадки, коли офіси 

партій знаходиться на підприємствах, власниками яких є партійні лідери або місцеві 

донори партій. 

 

15. Партії переважно не використовують механізми збору членських внесків для своєї 

діяльності. У 37% осередків така практика відсутня. Якщо ж членські внески 

збираються, то їх сума, як правило, становить від 11 до 50 грн. щомісяця.  

 

16. Більшу частину коштів осередки спрямовують на утримання офісу (цей варіант обрали 

76% опитаних), організацію масових заходів (46%) та вирішення конкретних проблем 

виборців (41%).   

 

                                                           
1 разом із коштами за дотримання гендерної квоти, що становлять 10% щорічного обсягу державного фінансування 
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17. У діяльності осередків, ймовірно, зберігається значний відсоток тіньових витрат на їх 

роботу. Так, 33% респондентів зазначили, що працівники офісу не отримують 

заробітної плати. 
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Методологія 

Комітет виборців України провів дослідження стану політичних партій напередодні старту 

державного фінансування. Для оцінки готовності політичних партій до отримання коштів із 

Державного Бюджету України були використані кількісні та якісні показники. 

Кількісний аналіз включав у себе збір інформації про кількість зареєстрованих політичних 

партій в Україні, число утворених місцевих організацій та їх розподіл між партіями. Для 

отримання інформації про кількість утворених місцевих організацій партій в Україні та їх 

розподіл за партіями КВУ звернувся із офіційним запитом до Міністерства юстиції України. 

Було отримано дані щодо місцевих організацій 314 політичних партій.  

Якісний компонент дослідження передбачав проведення упродовж червня-серпня 2016 року 

опитування представників обласних організацій парламентських політичних партій про стан 

їх осередків напередодні старту державного фінансування. Питання стосувалися взаємодії 

центрального апарату партії та її обласного осередку, джерел його фінансування, структури 

витрат, матеріально-технічного забезпечення осередку, доступності для громадян, роботи 

осередку із виборцями, висвітлення його діяльності у ЗМІ, а також ознайомленості членів 

осередку із запровадженням державного фінансування політичних партій із 1 липня 2016 року. 

Загалом було зібрано інформацію із 46 обласних місцевих організацій із 12 областей України. 

У рамках дослідження також було проведено опитування 43 регіональних експертів та 

журналістів щодо напрямків діяльності політичних партій на місцях.  
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ПАРТІЙНИЙ БУМ В УКРАЇНІ 

Блок №1. Кількісні показники 

Україна є одним із європейських та світових лідерів за кількістю зареєстрованих 

політичних партій.  

Станом на 26 вересня в Україні зареєстровано 344 діючих політичних партій. Це в кілька разів 

перевищує показники у інших державах Східної Європи. Для порівняння, у державах, де 

процес партійного будівництва активно розпочався після розпаду СРСР, зареєстровано значно 

менше політичних партій. У Польщі – 84, у Словаччині – 56, у Румунії – 124, у Російській 

Федерації 77, у Молдові – 45, у Латвії – 73, у Литві – 38. 

При цьому майже половина всіх українських політичних партій з’явилися за останні три 

роки. Так, за 8 місяців 2016 року було зареєстровано 41 нову партію; у 2015 році – 79; у 2014 

році – 372. Загалом 2015 рік став рекордним для України за кількістю зареєстрованих 

політичних партій. До цього найбільше партій за один рік було зареєстровано після 

Помаранчевої революції, у 2005 році – 24 нові партії.  

Новостворені партії не беруть активну учать у виборах. Із створених у 2015 році партій, 

що могли взяти участь в чергових місцевих виборах, лише менше половини висунули 

кандидатів – 22 партії із 50. Ще вісім політичних сил заявили про своє бажання взяти участь в 

місцевих виборах, але так і не висунули жодного кандидата.  

 

Блок №2. Якісні показники 

Низка політичних партій можуть розглядатися як клони більш відомих політичних сил, 

оскільки мають співзвучні із ними назви.  Так, у 2015 році з’явилася «Партія конкретних 

справ», назва якої співзвучна із партією «За конкретні справи» Олександра Гереги. Серед 

інших прикладів партія «Відродження», зареєстрована у 2004 році Віталієм Хомутинніком та 

                                                           
2 при підрахунку враховувалися лише офіційно зареєстровані партії 
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партії «Всеукраїнське об’єднання «Відродження» і «Відродження України». Серед прикладів 

партій із співзвучними назвами «Партія рішучих змін» та «Партія рішучих громадян»; 

«Опозиційний блок», «Опозиційна сила» та «Опозиційний союз»; «Народний фронт» та 

«Фронт змін», «Самопоміч» та «Об’єднання «Самопоміч». 

Схожі назви партій неодноразово призводили до плутанини під час виборів. При цьому, не 

могли ідентифікувати потрібну політичну силу не лише виборці, а й представники виборчих 

адміністрацій. Так, на чергових місцевих виборах 2015 року члени Закарпатської обласної 

ТВК при друку бюлетенів зробили помилку в назві партії «Об’єднання «Самопоміч». Адже 

існує інша партія із назвою «Самопоміч», яку члени ТВК сплутали.    

Окремо варто зауважити проблему існування так званих «регіональних» політичних 

партій. Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про політичні партії в Україні» політичні партії створюються 

і діють тільки із всеукраїнським статусом. На етапі створення всеукраїнський статус партій 

забезпечується тим, що для їх реєстрації потрібно зібрати підписи 10 тис. виборців не менше 

як у двох третинах районів не менше як двох третин областей України, міст Києва і 

Севастополя та не менш як у двох третинах районів АР Крим. Логічно припустити, що і 

діяльність партій у такому випадку повинна носити всеукраїнський характер. Тобто, партії 

мають висувати своїх представників, максимально охоплюючи територію України. У той же 

час частина партій діють виключно в кількох областях України, а інколи навіть 

обмежуються окремими містами. Так, на місцевих виборах 2015 року політична партія 

«Вінницька європейська стратегія» висунула кандидатів лише у міську раду Вінниці – 55 осіб. 

Одеська морська партія Сергія Ківалова висунула кандидатів виключно в Одеській області 

(212 осіб), а Демократична партія угорців України – в Закарпатській (99 осіб). 

Нерідко партії навіть у своїй назві вказують на їх регіональну приналежність. Зокрема, 

«Одеська партія», партія «Херсонці», «Вінницька європейська стратегія», «Українська 

галицька партія», «Ми-кияни». 

В останні роки також зросла частка так званих партій національних меншин України. 

Серед них варто виділити «Грузинську партію України», «Циганську партію України», 

"КМКС" Партію угорців України», «Демократичну партію угорців України», «Партію поляків 

України». 

Попри те, що чинне законодавство не передбачає можливість створення виборчих блоків, 12 

партій використовують слово «блок» у своїй назві. Серед прикладів: «Блок Петра 

Порошенка», «Опозиційний блок», «Селянський блок аграрна Україна», «Народний блок», 

«Блок лівих сил України», «Український народний блок», «Блок місцевих громад».  

Також непоодинокими є випадки реєстрації так званих іменних партій. Зокрема, «Блок 

Геннадія Чекіти «За справедливість», «Народні ініціативи Олександра Фельдмана», «Блок 

Володимира Миколаєнка», Радикальна партія Олега Ляшка, «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність». 

Блок №3. Причини партійного буму в Україні та рекомендації  

Однією із причин появи великої кількості нових політичних партій залишається 

відносно простий механізм їх реєстрації. Так, для того щоб створити партію потрібно зібрати 
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10 тисяч підписів громадян України, які відповідно до Конституції мають право голосу на 

виборах, у не менше як двох третинах районів не менше як двох третин областей України, міст 

Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів АР Крим.  

З одного боку, вимога Закону щодо територіальних особливостей збору підписів могла би 

стати серйозною перешкодою на шляху реєстрації великої кількості партій, але з іншого – саме 

такий механізм уможливлює численні фальсифікації. Зокрема, при реєстрації партій можуть 

використовувати фіктивні списки із потрібною кількістю громадян для реєстрації партій. 

Тобто, одні й ті ж особи регулярно подають свої підписи на підтримку створення різних 

партій. Інколи, із прямо протилежною ідеологією. При цьому, на разі відсутній належний 

контроль держави за процесом збору підписів громадян.  

Серед причин зростання кількості партій в Україні варто виділити перетворення реєстрації на 

різновид бізнесу. Це, зокрема, передбачає торгівлю пакетами реєстраційних документів партій 

та місцями у виборчих комісіях.  

Варто переглянути механізм створення партій, відмовившись від збору підписів 

громадян на її підтримку. Замість цього можна використовувати інші механізми.  

До прикладу, наявність зареєстрованих осередків. Тобто, для реєстрації партії потрібно, щоб 

вона мала певну кількість зареєстрованих осередків у більш ніж половині областей України. 

Відповідно право на створення осередків майбутні партії повинні отримати ще до їх реєстрації.  

Або ж вимогу щодо членства в партії. Наприклад, у Молдові для реєстрації політичної партії 

потрібно подати, в тому числі, установчий документ, в якому має бути зазначено список членів 

партії. Їх кількість не може бути менше чотирьох тисяч. При цьому члени партії повинні 

проживати у не менше чим половині адміністративно-територіальних одиниць Республіки 

Молдова другого рівня і не менше 120 членів – в кожній із вказаних адмін-тер одиниць. У 

списку членів партії має бути зазначено ПІБ особи, дату народження, місце проживання, серію 

і номер паспорта та її підпис.  
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РЕАЛЬНА І ДЕКЛАРАТИВНА РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА 

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

Блок №1. Партії із найбільшою кількістю осередків3  

Лідером за кількістю зареєстрованих осередків є Соціалістична партія України – 31 348 

структурних утворень. Дещо менше осередків у Партії Регіонів – 30 321. На третьому місці 

Народна Партія із 22 118 осередками. Далі йдуть партії Єдиний Центр із 18 631 осередків та 

ВО «Батьківщина» – 17 296. До десятки партій із найбільшою кількістю осередків також 

входять Республіканська партія України (14 098), Українська Народна Партія (13 718), Соціал-

демократична партія України (об’єднана) (13 515), «Наша Україна» (13 177) та Комуністична 

партія України (7 450).  

Із 10 партій із найбільшою кількістю осередків лише дві (ВО «Батьківщина» та 

Комуністична партія України) взяли участь у останніх парламентських виборах 2012 та 

2014 років. 

Блок №2. Кількість осередків у парламентських політичних партій 

З-поміж парламентських партій найбільше осередків у ВО «Батьківщина» – 17 296. На 

другому місці «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 1 712 осередків. У Радикальної партії 

Олега Ляшка 736 осередків, у «Опозиційного блоку» – 654, у «Народного Фронту» – 631. 

Найменше зареєстрованих осередків у «Об’єднання «Самопоміч» – 195.  

Із усіх парламентських партій лише ВО «Батьківщина» (5-те місце із 314 партій) та 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» (25-те місце) входять до першої тридцятки 

партій із найбільшою кількістю осередків. Щодо інших партій розподіл виглядає наступним 

чином: Радикальна партія Олега Ляшка (50-те місце), «Опозиційний блок» (59-те місце), 

«Народний Фронт» (61-ше місце), «Об’єднання «Самопоміч» (121-ше місце).  

Блок №3. Кількість осередків у партій, що могли б претендувати на державне 

фінансування4 

З-поміж партій, що набрали на парламентських виборах 2014 року більше 2% голосів, 

найбільше осередків у Комуністичної партії України – 7 450 (10-те місце). У ВО «Свобода» 

749 осередків (49 місце), у «Громадянської позиції» – 429 (85 місце), у «Сильної України» – 

244 (112 місце), у «Всеукраїнського аграрного об’єднання «Заступ» – 16 (258 місце). 

Блок №4. Осередки, зареєстровані у 2015 році 

У 2015 році найбільше осередків зареєстрував «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 

1 687. Аграрна партія України зареєструвала 956 осередків, «Наш Край» – 783, «Опозиційний 

блок» – 631, «Народний Фронт» – 617, "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" – 589, 

                                                           
3 станом на 12.01.16 
4 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і 
протидії політичній корупції» Політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної 
діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список 
кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не 
менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки 
кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 
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Радикальна партія Олега Ляшка – 570, «Сила людей» – 552, «Воля» – 501, «Соціалісти» – 411. 

Із десяти партій, що зареєстрували у 2015 році найбільше осередків, чотири – парламентські.  

Парламентські партії, за винятком ВО «Батьківщина», перебувають у процесі активного 

формування своїх регіональних структур. У 2015 році парламентські партії зареєстрували 

в середньому 2/3 від кількості усіх своїх осередків. Так, у «Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність» 1712 осередків, 1687 (98,53%) із яких були зареєстровані у 2015 році. У 

«Народного Фронту» цей показник склав 97,78%, у «Опозиційного блоку» – 96,48%, у 

"Об'єднання "Самопоміч" – 86,66%, у Радикальної партії Олега Ляшка – 77,44%. Найменший 

відсоток нових осередків у ВО «Батьківщина» – 0,2%.  
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СТАН ОБЛАСНИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

Упродовж червня-серпня 2016 року ВГО КВУ провів опитування представників обласних 

організацій парламентських партій. Загалом було зібрано інформацію із 46 обласних осередків 

у 12 областях України.  

Блок №1. Взаємодія центральної партії та її обласного осередку 

У більшості обласних осередків (67%) взаємодія із центральною партією врегульована 

статутом. Ще у частини осередків (24%) ця діяльність регулюється як статутом, так і 

внутрішніми інструкціями. Лише в поодиноких випадках взаємодія врегульована іншим 

документом.  

Щодо засідань керівного органу осередку (Рада, Правління інше), то вони проводяться 

доволі часто – раз на місяць. Такий варіант відповіді обрали представники 50% осередків. 

Ще у 20% осередків керівні органи збираються раз на два-три місяці, а у 13% – раз на тиждень.  

Усі 100% представників обласних осередків вказали, що засідання керівного органу є 

відкритими для відвідування рядовими партійцями.  

 

31

13

3
01

11

Чи є документ, що регулює взаємодію центрального 
офісу партії та Вашого осередку?

Так, регулюється статутом 
партії

Так, регулюється внутрішніми 
інструкціями

Так, регулюється іншим 
документом

Ні, такого документу не існує

Не відомо

Так, регулюється статутом та 
внутрішніми інструкціями
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 Блок №2. Фінансування осередку 

49% респондентів зазначили, що одним із основних доходів їх осередків є кошти 

прихильників партії. Ще 43% вказали на важливість членських внесків для фінансування 

осередку, і 30% – на кошти приватних спонсорів; 28% опитаних зазначили, що кошти 

центрального фонду партії відіграють важливу роль у фінансуванні осередку.  

 

Респонденти могли обрати кілька відповідей 

Найчастіше до найбільших витрат із фонду осередку респонденти відносили  кошти на 

утримання офісу. Такий варіант присутній у відповідях 76% респондентів. Серед основних 

витрат також кошти на організацію масових заходів та вирішення конкретних проблем 

виборців. Ці варіанти обрали 46% та 41% відповідно. Ще 30% респондентів до найбільших 

витрат включили кошти на випуск періодичних видань. А от найменш популярні статті витрат 
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Які із вказаних джерел отримання коштів домінують у 
структурі фонду Вашого осередку?

Членські внески

Кошти центрального фонду 
партії

Кошти приватних спонсорів

Кошти прихильників партії

Не відомо
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Як часто проводяться засідання керівного органу Вашого 
осередку?

Раз на тиждень

Раз на місяць

Раз на 2-3 місяці

Раз на півроку

Регулярності немає

Важко сказати
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– це оплата праці партійних функціонерів та навчання членів партії. Такі варіанти присутні у 

відповідях 26% та 20% опитаних.  

 

Респонденти могли обрати кілька відповідей 

Щодо членських внесків, то у 52% обласних осередків така практика існує, тоді як 37% 

– відсутня. Якщо ж членські внески збираються, то їх сума, як правило, становить від 11 до 

50 грн. щомісяця. Цей варіант обрали 20% опитаних. 
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На що витрачається найбільше коштів із фонду Вашого 
обласного осередку?

утримання офісу

оплату праці партійних 
функціонерів;

організацію масових заходів;

випуск періодичних видань;

вирішення конкретних проблем 
виборців;

навчання членів партії;

не відомо
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Чи регулярно збираються членські внески у 
Вашому осередку?

Так

Ні
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Респонденти могли обрати кілька відповідей 

Блок №3. Організаційна спроможність осередку 

100% респондентів вказали, що їх обласний осередок має власний офіс.  

При цьому офіс, як правило, існує за кошти обласного осередку. Такий варіант відповіді 

обрали 37% опитаних. Також не рідко роботу офісу оплачує центральна партія або ж приватні 

спонсори. Кожен із цих варіантів обрали по 20% респондентів.  

 

Респонденти могли обрати кілька відповідей 

Цікаво, що у 28% випадків офіс перебуває у приміщенні комунальної власності.   
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Якщо так, то вкажіть приблизну суму 
щомісячних внесків

Від 1 до 10 грн

Від 11 до 50 грн

Від 51 грн до 100 грн

Більше 100 грн

Не відомо
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Вкажіть за який кошт існує офіс Вашого осередку

За власні кошти місцевої 
організації партії

За кошти центральної 
партії

За кошти приватних 
спонсорів

Інше

Не відомо
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Щодо оплати працівників офісу, то найчастіше кошти отримують кілька людей. Це 

характерно для 46% осередків. У 33% осередків робота працівників офісу не оплачується. 

Випадки, коли кошти отримують всі працівники офісу є поодинокими. Цей варіант обрали 9% 

опитаних.  

 

Більшість опитаних (65%) оцінили рівень матеріального забезпечення офісу як 

достатньо забезпечений. Добре забезпеченим офіс назвали 26% респондентів і лише 7% 

зазначили, що офіс є погано забезпеченим.  
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Чи орендує Ваш осередок офіс, що перебуває у 
комунальній власності?

Так

Ні
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Чи оплачується праця працівників офісу Вашого 
осередку

Так, кошти отримують кілька 
людей

Так, кошти отримують всі 
працівники

Ні, не оплачується

Не відомо
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Щодо розташування офісу, то він, як правило, розміщений в окремому офісному 

приміщенні. Цей варіант обрали 59% опитаних. У 22% осередків офіс розташований у 

житловому приміщенні, у 11% – у приміщенні підприємства.  

100% опитаних вказали, що офіс є доступним для відвідування громадянами.  

 

Більшість осередків (52%) мають у структурі офісу аналітичний відділ. Як правило до 

нього входить кілька людей, але інколи й одна людина. Проте у 30% осередків аналітичного 

відділу не створено.  

12

30

3

Оцініть рівень матеріального забезпечення офісу 
Вашого осередку

добре забезпечений

достатньо забезпечений

погано забезпечений

10

27

5

3

Офіс Вашого осередку розміщений у:

житловому будинку

окремому офісному 
приміщенні

приміщенні підприємства

інше
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Блок №4. Робота із виборцями 

100% осередків мають власну громадську приймальню. 

Щоправда джерела коштів, за які вона фінансується, різні. Найчастіше осередки утримують 

приймальню за власний рахунок, а також за кошти депутатів різних рівнів. Це 

підтвердили 37% та 35% респондентів відповідно. Ще 20% опитаних зазначили, що 

приймальню фінансують приватні спонсори партії. У той же час лише в одному випадку до 

фінансування приймальні були залучені кошти центральної партії. 

 

 

Респонденти могли обрати кілька відповідей 

Блок №5. Висвітлення діяльності осередку  

Лише 24% осередків мають власний регулярний друкований орган (газету чи журнал, що 

видаються не рідше разу на місяць).  

10

14

14

8

Чи має Ваш осередок аналітичний відділ, яка його 
чисельність?

Так, одна людина

Так, кілька людей

Ні, такого відділу не існує

Не відомо

17

1

9

16

4

7

За чий кошт фінансується громадська 
приймальня Вашого осередку?

За власні кошти місцевої 
організації партії

За кошти центральної 
партії

За кошти приватних 
снонсорів партії

За кошти депутатів-членів 
партії

Інше

Не відомо
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У той же час 87% осередків мають сторінку у мережі Інтернет і 94% – сторінку в одній із 

соціальних мереж (facebook, twitter, google+, Vkontakte, Youtube).  

 

 

 

11

32

1

Чи має Ваш осередок регулярний друкований 
орган?

Так

Ні

Не відомо

40

4 0

Чи має Ваш осередок сторінку в мережі Інтернет?

Так

Ні

Не відомо

43

10

Чи має Ваш осередок сторінку в одній із 
соціальних мереж?

Так

Ні

Не відомо
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

У рамках дослідження було проведено опитування 43 регіональних експертів та журналістів 

щодо напрямків діяльності політичних партій на місцях. Анкетування стосувалося міських 

організацій політичних партій. На основі отриманих відповідей було визначено яким 

напрямкам діяльності осередки приділяються найбільше уваги, а яким найменше.  

Осередки виконують не властиві для себе функції. Так, вони найбільше долучені до організації 

різноманітних заходів (свята, спортивні змагання тощо), вирішення питань благоустрою 

громади (прибирання, озеленення, ремонт) та волонтерської діяльності по допомозі учасникам 

АТО. Менше уваги осередки приділяють спілкуванню із виборцями (робота громадських 

приймалень, зустрічі лідерів партії із виборцями тощо) та наданню допомоги 

малозабезпеченим і людям з обмеженими можливостями. Осередки майже не займаються 

розробкою, оприлюдненням, обговоренням альтернативних проектів рішень (пропозиції до 

рішень) місцевої влади, організацією протестних акцій, а також круглих столів, публічних 

дискусій, обговоренням проектів рішень влади.  

1 – приділяють найбільше уваги, 8 - найменше 

Благоустрій (прибирання, озеленення, ремонт) 

 

2 

Пряма і непряма допомога малозабезпеченим і людям з 

обмеженими можливостями 

 

5 

Волонтерська діяльність по допомозі учасникам АТО 

 

3 

Організація заходів (свята, спортивні змагання тощо), 

відзначення святкових дат 

 

1 

Круглі столи, публічні дискусії, обговорення проектів 

рішень влади 

 

8 

Протестні акції 7 

37

0

Чи буде отримувати Ваш осередок кошти після 
запровадження державного фінансування?

Так

Ні



21 
 

 

Спілкування із виборцями (робота громадських 

приймалень, зустрічі лідерів партії із виборцями тощо) 

 

4 

Розробка, оприлюднення, обговорення альтернативних 

проектів рішень (пропозиції до рішень) місцевої влади 

 

6 

 


