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ПОРЯДОК 

подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру 

I. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру подання 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) 

(далі - Звіт) до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр). 

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про запобігання 

корупції", "Про політичні партії в Україні", "Про електронні довірчі послуги" та 

"Про електронні документи та електронний документообіг". 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована вебсторінка політичної 

партії у Реєстрі, за допомогою якої здійснюється подання Звітів та інших 

електронних документів, обмін повідомленнями тощо; 

електронні документи - Звіти, у тому числі уточнюючі, та документи, подання 

яких передбачено статтею 17 Закону України "Про політичні партії в Україні"; 

офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (далі 

- Національне агентство) - сукупність програмних засобів, розміщених за 

унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі 

Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства, через які 

здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру; 

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, яка складається з поданих до 

Реєстру електронних документів з вилученою з них інформацією з обмеженим 

доступом. 

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах 

України "Про політичні партії в Україні", "Про електронні довірчі послуги" та 

"Про електронні документи та електронний документообіг". 



II. Формування Звіту 

1. Звіт політичної партії є структурованими даними, містить інформацію, 

внесену керівником політичної партії та/або особами, яких уповноважено в 

установленому порядку на подання Звіту (далі - уповноважена особа), до 

електронних форм, передбачених Реєстром, та підписаний шляхом накладання 

на нього кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) керівника 

(уповноваженої особи) політичної партії. 

2. Поданню Звіту передує процес його формування, який полягає в заповненні 

електронних форм інформацією, передбаченою Реєстром відповідно до Закону 

України "Про політичні партії в Україні". 

3. Політичні партії отримують доступ до Реєстру за процедурою, визначеною 

Порядком формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності 

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

характеру, затвердженим наказом Національного агентства від 19 лютого 2021 

року N 102/21. 

4. Інформація вноситься до Звіту українською мовою, за винятком іншомовних 

власних назв. 

5. Уся інформація, яка вноситься до електронних форм, передбачених Реєстром, 

та відображає вартісні показники, зазначається в національній грошовій одиниці 

України. 

6. До Звіту за IV квартал звітного року додаються (шляхом завантаження 

фотокопій до Реєстру) копії звітів про проведення щорічного 

внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту 

фінансової звітності політичної партії, якщо його проведення відповідно до 

Закону України "Про політичні партії в Україні" є обов'язковим. 

7. Електронні копії оригіналу паперового документа, які додаються до Звіту 

шляхом завантаження фотокопій до Реєстру, є невід'ємною частиною Звіту. 

8. Після наповнення інформацією електронних форм, передбачених Реєстром, 

які у своїй сукупності є Звітом, а також завантаження додатків (у разі 

необхідності) Звіт вважається сформованим. 

9. Сформований Звіт підписує керівник (уповноважена особа) політичної партії 

шляхом накладання КЕП. 

III. Подання Звіту 

1. Політична партія після створення облікового запису політичної партії в 

Реєстрі подає сформований Звіт до Національного агентства засобами 

електронного зв'язку через мережу Інтернет. 



2. Звітним періодом для складення Звіту є календарний квартал. Звіт подається 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу. 

3. Політична партія подає до Національного агентства Звіт за I квартал - до 10 

травня, за II квартал - до 09 серпня, за III квартал - до 09 листопада та за IV 

квартал - до 09 лютого наступного за звітним періодом року. 

4. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий 

або інший неробочий день, днем завершення строку подання Звіту є перший за 

ним робочий день. 

5. Звіт, поданий політичною партією після закінчення встановленого 

законодавством строку, вважається поданим з порушенням строків його 

подання. 

6. Політична партія може подати Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) у 

разі видання Національним агентством наказу про зупинення державного 

фінансування статутної діяльності політичної партії з підстав та в порядку, що 

визначені Законом України "Про політичні партії в Україні". 

7. Подання Звіту до Реєстру підтверджується шляхом надсилання до 

електронного кабінету політичної партії повідомлення про подання Звіту до 

Національного агентства. 

8. Кожному поданому Звіту Реєстр автоматично присвоює унікальний 

ідентифікатор Звіту, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до 

поданого Звіту. 

9. Інформація, внесена керівником (уповноваженою особою) політичної партії 

до Звіту, автоматично оприлюднюється (за винятком інформації з обмеженим 

доступом) в публічній частині Реєстру. 

IV. Особливості формування Звітів місцевих організацій політичної партії 

1. Звіти формуються лише тими місцевими організаціями політичної партії, які 

у встановленому порядку набули статусу юридичної особи. 

2. Доступ до електронного кабінету керівникам та/або уповноваженим особам 

місцевих організацій політичної партії надає керівник (уповноважена особа) 

політичної партії в межах їх повноважень, що виникають на підставі Закону 

України "Про політичні партії в Україні", статуту політичної партії, договору 

або з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. 

3. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

місцевих організацій, які у встановленому порядку не набули статусу 

юридичної особи, підлягають відображенню у Звіті політичної партії та/або у 

Звітах її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу 

юридичної особи, які є невід'ємною частиною Звіту політичної партії. 



4. Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку 

набули статусу юридичної особи, формуються в Реєстрі та подаються на 

погодження керівнику (уповноваженій особі) політичної партії через 

електронний кабінет за процедурою, визначеною відповідними інструкціями 

користувачів, які розміщуються на офіційному вебсайті Національного 

агентства та офіційній сторінці Реєстру. 

5. Після погодження керівником (уповноваженою особою) політичної партії 

Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку 

набули статусу юридичної особи, підписують шляхом накладання КЕП 

керівники (уповноважені особи) таких місцевих організацій політичної партії. 

6. Після підписання керівниками (уповноваженими особами) Звіти місцевих 

організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу 

юридичної особи, автоматично формуються як додатки до Звіту, що подається 

до Національного агентства, та є його невід'ємними частинами. 

  

Керівник Департаменту 

запобігання політичній корупції 
Ганна ЧОРНУЦЬКА 

 


