
ПРОЄКТ ФОРМИ ЗВІТУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ



Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, 
відповідно до частини одинадцятої статті 17 

Закону України «Про політичні партії в Україні», 

включає такі розділи:

1.
«Майно та нематеріальні активи»

2.
«Внески та інші надходження»

3.
«Платежі та інші витрати»

4.
«Зобов’язання фінансового характеру»



Політична партія щоквартально, не пізніше 

ніж на сороковий день після закінчення 

звітного кварталу, зобов’язана подати звіт 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру шляхом його 

заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції.

Форма та порядок подання звіту політичної 

партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру 

затверджуються Національним агентством з 

питань запобігання корупції.



Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу II 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо запобігання і протидії політичній 

корупції»  від 19.12.2019 № 410-IX день початку 

функціонування електронної системи подання та 

оприлюднення звітів політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

визначається Національним агентством з питань 

запобігання корупції, про що приймається відповідне 

рішення.



«Майно та нематеріальні активи»*
(пункт 1 частини одинадцятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»)

При заповненні необхідно керуватися відповідними 

правовстановлюючими документами, на підставі яких 

у політичної партії (її місцевої організації)  виникло 

право на об’єкт

Зазначається 

інформація про 

рухоме майно, 

вартість якого 

перевищує п’ятдесят 

розмірів 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб, 

встановленого на 

1 січня звітного року



*Має бути наведено повну та достовірну інформацію щодо майна та нематеріальних активів, які належать партії,  її місцевій організації,  яка в 

установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або праві користування

Зазначаються 

відомості про 

грошові кошти 

на всіх рахунках



«Внески та інші надходження»
(пункт 2 частини одинадцятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»)

Заповнюється лише у разі  

отримання коштів державного 

фінансування  на підставах і в 

порядку, визначених Законом 

України «Про політичні партії 

в Україні»

Має бути наведено повну та 

достовірну інформацію про 

внески

Методологія визначення розміру (суми) внеску на підтримку 

політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, 

затверджена рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 16.11.2018 № 2596 та зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 

10.12.2018 за №1397/32849.



Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 

повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку 

в паспорті, то у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру у відповідних місцях вказується серія та 

номер її паспорта.



«Платежі та інші витрати»
(пункт 3 частини одинадцятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»)

Для отримання коштів з державного бюджету, що виділяються на державне фінансування 

статутної діяльності політичної партії, політична партія зобов’язана відкрити окремий 

рахунок у національній валюті України в установі банку України. Кошти, отримані 

політичною партією з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності, 

зараховуються виключно на такий окремий рахунок. 

Зарахування на такий рахунок інших коштів, ніж кошти державного бюджету, 

виділені на фінансування статутної діяльності партії, забороняється.



Політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язана відмовитися від 

грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи

осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом 15 робочих днів з дня, коли уповноваженій особі політичної партії, місцевої 

організації політичної партії стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску політична партія повертає такий внесок або 

його частину (у сумі перевищення) особі, яка його внесла, а у разі неможливості повернення - перераховує такий внесок чи його 

відповідну частину до державного бюджету.



«Зобов’язання фінансового характеру»
(пункт 4 частини одинадцятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»)

Копії документів, що підтверджують відображені у звіті про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості, 

надаються політичною партією на письмовий запит Національного 

агентства з питань запобігання корупції протягом 15 робочих днів 

після надходження відповідного запиту.



До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал 

звітного року додаються (шляхом завантаження 

фотокопій у систему) копії звітів про проведення 

щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та 

незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності 

політичної партії (якщо його проведення відповідно до 

цього Закону є обов’язковим) шляхом завантаження їх 

фотокопій у систему.

Уся інформація у звіті політичної партії про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

повинна бути диференційована залежно від того, 

стосується вона політичної партії (як окремої юридичної 

особи) чи всіх інших її місцевих організацій, які у 

встановленому порядку набули статусу юридичної особи. 

При цьому інформація, що стосується місцевих 

організацій партії, які у встановленому порядку набули 

статусу юридичної особи, вноситься щодо кожної такої 

організації окремим додатком.


