
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
14 січня 2021 року № 6/21 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції  
______________ № ____ 
           (дата) 

 
ВИСНОВОК 

про результати перевірки Звіту політичної партії 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

 

______________                № ______ 
               (дата) 
 

І. Вступна частина 
 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції проведено перевірку Звіту політичної 
партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру        
(далі – Звіт)  

________________________________________ 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

 

_______________________________________________________________ 
(найменування політичної партії) 

 

________________________________________ 
 (ідентифікаційний код політичної партії) 

 

за період з «_________________» по «__________________»   
 

_______________________________________________________________  
 (дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції) 

 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові керівника політичної партії) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи політичної партії) 

 
Місцезнаходження політичної партії: ____________________________________________________________ 
 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: ______________________________________________________ 
 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: __________________________________________ 
 

Кількість працюючих: _____________ 
 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному 
періоді: _____________ 
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ІІ. Резолютивна частина 
 

2.1. Результати аналізу дотримання законодавства у сфері державного 
контролю за діяльністю політичних партій 
 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією 

вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 

порушенням вимог законодавства 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 

щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження 

зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 
 
2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії 
 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами 

перевірки Звітів за попередні звітні періоди** 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії***  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.4. Заходи реагування 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Уповноважена особа  
Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
 
________________________________                   ______________________________                                       _____________________________ 

(посада)               (підпис)                        (власне ім’я, прізвище) 
 

 
 
 
________ 
* У разі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право 
державного фінансування статутної діяльності за звітний період, зазначається про неотримання державного 
фінансування. 
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно 
заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною 
політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації. 
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо. 

 
 

Керівник Департаменту 

запобігання політичній корупції                                      Ганна ЧОРНУЦЬКА 

  
 
 
 
 

 


