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Наказ Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
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ФОРМА 
Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру 

1. Формою Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру (далі - Звіт) є набір обов'язкових реквізитів, що 
передбачені Єдиним державним реєстром звітності політичних партій про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр). 

2. Складовими структурними елементами форми Звіту в Реєстрі є блоки/розділи, 
які логічно поєднані між собою, а саме: 

1) майно та нематеріальні активи; 

2) внески та інші надходження; 

3) платежі та інші витрати; 

4) зобов'язання фінансового характеру. 

3. Блок (розділ) "Майно та нематеріальні активи" має включати повну та 
достовірну інформацію про: 

1) майно (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме майно, 
транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує п'ятдесят 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 
січня звітного року); 

2) нематеріальні активи, які належать партії, її місцевій організації, що в 
установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або 
праві користування. 

4. Блок (розділ) "Внески та інші надходження" має включати повну та 
достовірну інформацію про: 

1) внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; 
внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів 
або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у 
встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного 



фінансування (у разі його отримання відповідно до Закону України "Про 
політичні партії в Україні")); 

2) доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до 
Закону України "Про політичні партії в Україні"; кошти, які не є ні доходами, ні 
внесками, отримані політичною партією, місцевою організацією політичної 
партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, протягом 
звітного кварталу. 

5. Блок (розділ) "Платежі та інші витрати" має включати повну та достовірну 
інформацію про: 

1) платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного 
бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих організацій, які в 
установленому порядку набули статусу юридичної особи (з узагальненням 
інформації за кожним видом рахунків окремо); 

2) повернення грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових 
надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальних активів, внесків, 
здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної 
партії за згодою партії, повернення до державного бюджету невикористаної 
частини коштів державного фінансування, перерахування до державного 
бюджету сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили. 

6. Блок (розділ) "Зобов'язання фінансового характеру" має включати повну та 
достовірну інформацію про всі фінансові зобов'язання політичної партії та її 
місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної 
особи. 

7. Усі поля кожного окремого блоку (розділу) форми Звіту поділяються на три 
групи: 

1) поля, значення яких не підлягає редагуванню, а відповідні дані до них 
вносяться автоматично з відповідних довідників Реєстру; 

2) поля, до яких в обов'язковому порядку мають бути внесені відповідні дані; 

3) поля, до яких дані вносяться лише за наявності відповідної інформації про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. 

8. Інформація про майно та нематеріальні активи (за наявності) відображається 
в таких окремих полях, які є складовою частиною форми Звіту: 

1) об'єкти нерухомості; 

2) цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); 

3) цінне рухоме майно - транспортні засоби; 



4) цінні папери; 

5) грошові кошти; 

6) нематеріальні активи. 

9. Інформація про внески та інші надходження (за наявності) відображається в 
таких окремих полях, які є складовою частиною форми Звіту: 

1) грошові внески; 

2) інші внески; 

3) кошти державного фінансування; 

4) інші надходження. 

10. Інформація про платежі та інші витрати відображається в таких окремих 
полях, які є складовою частиною форми Звіту: 

1) платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного 
бюджету; 

2) платежі з інших рахунків політичної партії / місцевої організації, яка в 
установленому порядку набула статусу юридичної особи; 

3) інформація про повернення (перерахування) грошових внесків (чи їх частин) 
та помилкових грошових надходжень; 

4) інформація про повернення та перерахування інших внесків. 

11. Інформація про зобов'язання фінансового характеру відображається в 
окремих полях щодо зобов'язань фінансового характеру, які є складовою 
частиною форми Звіту. 

  

Керівник Департаменту 
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