
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Національного агентства 

з питань запобігання корупції 

14 січня 2021 року № 6/21 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством 

з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) перевірки звітів 

політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, у тому числі дотримання встановлених законом обмежень щодо 

фінансування політичних партій, вимог щодо законного та цільового 

використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету 

на фінансування їх статутної діяльності. 

Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про політичні 

партії в Україні» (далі – Закон) та «Про запобігання корупції». 

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях: 

висновок – документ, що складається за результатами перевірки звіту 

політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку 

набули статусу юридичної особи); 

звіт – звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у 

встановленому порядку набули статусу юридичної особи); 

недостовірна інформація – невідповідність відомостей, зазначених у звіті, 

відомостям, що містяться у документах, реєстрах, банках даних, інших 
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інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, 

що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) 

яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах 

даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації. 

 

ІІ. Організація і проведення перевірки звіту 

 

1. Днем початку строку проведення перевірки звіту вважається наступний 

робочий день після дня здійснення модулем автоматизованого розподілу 

обов’язків з проведення перевірки звіту між уповноваженими особами 

Національного агентства. Перевірка звіту повинна бути завершена 

Національним агентством у строк, що не перевищує 60 днів з дня його 

надходження.   

2. Перевірка звіту передбачає такі дії: 

1) аналіз відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, які зазначені або повинні бути зазначені у звіті 

відповідно до статті 17 Закону, та їх порівняння з відомостями, що містяться в 

документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних 

та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи 

місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, 

а також інформацією, що надходить та/або отримана Національним агентством 

від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх 

посадових осіб, фізичних осіб, громадських об’єднань, а також від державних 

та інших компетентних органів влади іноземних держав, зокрема, щодо 

отриманих доходів, внесків, нерухомого майна, транспортних засобів та інших 

активів, витрат, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які повинні 
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зазначатися політичною партією (її місцевими організаціями, що мають статус 

юридичної особи) у звіті; 

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка 

інформації, яка є необхідною для перевірки звіту, з використанням джерел 

інформації, визначених у цьому Порядку; 

3) у разі необхідності звернення до політичної партії (її місцевої 

організації, що має статус юридичної особи) з вимогою (запитом) про надання 

копій підтвердних документів (у тому числі копій договорів (угод), установчих, 

фінансових, розпорядчих та інших документів, які стосуються відомостей, які 

зазначені або повинні бути зазначені у звіті) та пояснень, необхідних для 

проведення перевірки звіту, розгляд і врахування наданих політичною партією 

(її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) підтвердних 

документів та пояснень, іншої інформації під час проведення перевірки звіту 

відповідно до цього Порядку; 

4) підготовка висновку за результатами перевірки звіту. 

3. Під час перевірки звіту Національне агентство використовує такі 

джерела інформації: 

1) відомості, отримані з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-

телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є 

державні органи, органи місцевого самоврядування, а також відомості з 

відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, що можуть містити 

інформацію, яка має відображатись у звіті; 

2) відомості, надані політичною партією (її місцевою організацією, що має 

статус юридичної особи), стосовно якої проводиться перевірка, з власної 

ініціативи чи за вимогою (запитом) Національного агентства щодо 

документального підтвердження та/або пояснення зазначених у звіті 

відомостей; 

3) відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 
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юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб, громадських 

об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади 

іноземних держав; 

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел 

інформації, які стосуються конкретної політичної партії (її місцевої організації, 

що має статус юридичної особи) та містять фактичні дані, що можуть бути 

перевірені; 

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі: 

отримані Національним агентством під час здійснення перевірок звітів за 

попередні звітні періоди, поданих політичною партією (її місцевою 

організацією, що має статус юридичної особи), стосовно якої проводиться 

перевірка; 

інформація про порушення законодавства у сфері фінансування 

політичних партій, отримана Національним агентством у встановленому 

законодавством порядку; 

інформація про діяльність політичної партії, стосовно якої проводиться 

перевірка, отримана від фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб 

незалежно від форми власності. 

4. Під час перевірки звіту звіряються дані, що зазначені у відповідних 

розділах звіту, який перевіряється. 

5. З метою проведення перевірки звіту уповноважена особа Національного 

агентства має право відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про 

запобігання корупції» направляти запити про надання підтвердних документів 

чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, 

громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надати запитувані 

Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих 

днів з дня одержання запиту. 
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Під час проведення перевірки уповноважена особа Національного 

агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та 

інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені у 

відповідних розділах звіту відповідно до Закону та необхідні для проведення 

перевірки звіту, у тому числі для з’ясування дотримання політичною партією 

встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, вимог 

щодо законного та цільового використання політичними партіями коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності. 

6. Національне агентство має право направляти запити на отримання від 

державних та інших компетентних органів влади іноземних держав інформації, 

що необхідна для проведення перевірки звіту. Такий запит направляється за 

підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови 

Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків. 

З метою проведення перевірки уповноважена особа Національного 

агентства має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів 

іноземних держав. 

7. Перевірка звіту включає в себе аналіз: 

1) своєчасності подання політичною партією звіту до Національного 

агентства (на предмет дотримання строків його подання, встановлених 

Законом); 

2) повноти інформації, поданої у звіті (на предмет дотримання вимог, 

встановлених для подання звіту та/або відображення в ньому відомостей не у 

повному обсязі); 

3) достовірності інформації, зазначеної у звіті (на предмет відповідності 

відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться у документах, 

реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових 

системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого 

самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших 

джерелах інформації); 
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4) дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових 

коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення перерахування 

коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою організацією, що 

має статус юридичної особи) в установах банків України в національній валюті 

України, на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за 

дорученням підприємств, установ, організацій та фізичних осіб коштів, 

унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх перерахування на 

рахунки отримувачів коштів – політичних партій (їх місцевих організацій, що 

мають статус юридичної особи), а також проведення банком таких розрахунків 

на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному 

вигляді); 

5) правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на 

користь політичної партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, 

передбачених Законом); 

6) дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на 

випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з 

порушенням вимог законодавства (на предмет дотримання встановлених 

законом строку та обов’язку щодо відмови від грошового внеску (або його 

частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний 

розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір);  

7) дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 

щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження 

зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності (на предмет дотримання 

обов’язку додати до звіту за IV квартал копії звітів про проведення щорічного 

внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту 

фінансової звітності політичної партії (якщо їх проведення є обов’язковим)). 

8. Під час проведення перевірки звіту встановлюється наявність або 

відсутність фактів незаконного та нецільового використання коштів, виділених 

з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій 

(у разі отримання такого фінансування), шляхом використання їх на 



7 

фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах 

Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із статутною 

діяльністю, а також фактів зарахування на окремий рахунок, відкритий для 

державного фінансування статутної діяльності політичних партій, інших 

коштів, ніж кошти державного бюджету, виділені на фінансування статутної 

діяльності політичної партії. 

 

ІІІ. Результати проведення перевірки звіту 

 

1. За результатами перевірки звіту уповноважена особа Національного 

агентства складає висновок за формою, що затверджується наказом 

Національного агентства. 

2. Висновок про результати перевірки звіту містить: 

вступну частину, в якій зазначається загальна інформація про політичну 

партію, а саме: повне найменування політичної партії, її ідентифікаційний код 

(ЄДРПОУ), місцезнаходження, фактичне місцезнаходження, звітний період, 

тип звіту, дата подання звіту, прізвище, ім’я, по батькові керівника та 

уповноваженої особи політичної партії, кількість місцевих організацій зі 

статусом юридичної особи, кількість працюючих, інформація про отримання 

державного фінансування на статутну діяльність; 

резолютивну частину, в якій відображаються результати перевірки 

(аналізу) дотримання законодавства у сфері державного контролю за 

діяльністю політичних партій, а також детальний виклад змісту всіх порушень 

із зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення порушень), 

наводиться інша додаткова інформація про діяльність політичної партії (за 

необхідності).  

3. Виявлені порушення законодавства, державний контроль за 

дотриманням якого належить до компетенції Національного агентства, 

фіксуються в резолютивній частині висновку з обов’язковим посиланням на 

норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено. 



8 

4. У разі надходження від фізичних осіб, громадських об’єднань, 

юридичних осіб, незалежно від форми власності, інформації про діяльність 

політичної партії, стосовно якої проводиться перевірка, уповноважена особа 

Національного агентства в межах своєї компетенції розглядає таку інформацію, 

перевіряє її та, у разі підтвердження достовірності, враховує у висновку. 

5. Висновок підписується уповноваженою особою Національного 

агентства, яка провела перевірку звіту, та затверджується наказом 

Національного агентства. 

6. У резолютивній частині висновку зазначаються виявлені грубі 

порушення встановлених вимог щодо оформлення звіту та/або недостовірні 

відомості про майно, кошти або витрати політичної партії в розмірі більше 

двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

відповідного календарного року. 

Грубим порушенням встановлених вимог щодо оформлення звіту є: 

подання звіту за підписом особи, яка не уповноважена його підписувати; 

подання звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру місцевих організацій політичної партії, які в 

установленому порядку набули статусу юридичної особи; 

неподання копій звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного 

фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності 

політичної партії у випадках, передбачених Законом. 

7. В резолютивній частині висновку зазначається інформація щодо 

повідомлення відповідних державних органів про наявність ознак порушення 

вимог законодавства, якщо вжиття заходів реагування не належить до 

компетенції Національного агентства. 

8. Висновок оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного 

агентства не пізніше ніж на п’ятий день з дня його затвердження у межах 

загального строку, що не перевищує 60 днів з дня надходження звіту до 

Національного агентства, з вилученням з нього інформації з обмеженим 

доступом та знеособленням персональних даних. 
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9. На підставі висновку, затвердженого наказом Національного агентства, 

який містить факти, що є підставою для припинення або зупинення державного 

фінансування статутної діяльності політичної партії, яка має право на таке 

державне фінансування статутної діяльності відповідно до Закону або отримує 

його, Національним агентством видається відповідний наказ. 

У разі подання політичною партією, державне фінансування статутної 

діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, 

передбачених Законом, звіту з усунутими недоліками (уточнюючий) за 

результатами перевірки такого звіту складається висновок не пізніше ніж через 

п’ять днів з дня подання такого звіту. 

Затверджений наказом Національного агентства висновок про результати 

перевірки звіту з усунутими недоліками, в якому зафіксовано відсутність 

(усунення політичною партією) причин, які стали підставою для зупинення 

державного фінансування статутної діяльності політичної партії, є підставою 

для видання Національним агентством наказу про відновлення державного 

фінансування статутної діяльності відповідної політичної партії. 

10. У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що є 

підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, 

уповноважена особа Національного агентства забезпечує притягнення 

відповідної особи до адміністративної відповідальності в межах повноважень, 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 

11. У разі виявлення ознак порушення вимог законодавства, що є 

підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої 

передбаченої законом відповідальності, уповноважена особа Національного 

агентства в п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово 

повідомляє про це відповідні органи (посадових осіб), уповноважені 

забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до 

передбаченої законом відповідальності.  
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12. У разі якщо вчинені політичною партією дії/бездіяльність не тягнуть за 

собою іншого виду відповідальності, Національне агентство вносить припис 

керівнику відповідної політичної партії про усунення допущених порушень. 

 

Керівник Департаменту 

запобігання політичній корупції                                      Ганна ЧОРНУЦЬКА 

 


