
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
'L ":;;). u,q.. f)__oГL\ № "о о'1.. І '"L\ 

(дата) 

висновок 

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

Г\._'L._. оО;.. 'L.-O'L\ 

(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні парт11 в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства· 
з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) проведено перевірку 
Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Звпу (квартальний/уточнюючий)) 

ПОШТИЧНА ПАРТІЯ «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(найменування 11оттичfю1 партн) 

36368781 
(1дснт11ф1кац1йн11й код ІlОЛІТІ-ІЧІІОІ парт11) 

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021» 

30.07.2021 
(дата подання Зв,ту до Нащональ,юго агентства з питань запоб1rаш1я 1<ору1щії) 

Патлачук Василь Никифорович 
(пр1звище, 1м'я, по батьков1 кер1вника полпично, nартн) 

(пр1звище, 1м 'я, no батько в, уповноважеfІОІ осо6и пол1тич1101 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Батюка, буд. 8, оф. 1, Донецька обл., 
м.Словянськ,84116 

ФаКТИЧІіе місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: відсутні. 
Кількість працюючих: відсутні. 
Сума коштів державного фінансування на статутну дінльність, отримана політичною партією у звітному 

періоді: 0,00 гривень. 

ІІ. Резолютивна частина 

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

2.1. 1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(далі - Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політиqних 
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партш про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з 
дотриманням строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону 
України «Про політичні партії в Україні» (далі - Закон). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії відповідає відомостям з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
t'ромадських формувань, отриманим на електронний запит Національного 
агентства від 09.08.2021 за кодом 80666373214 станом на 30.06.2021. 

У звітному періоді: 
підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання 

статутних завдань, у Партії відсутні; 
цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 

. . . . 

папери та нематер1альн1 активи вщсутю; 
. . . . . . 

грошов1 кошти: вщомост1 про грошов1 кошти шдтверджено довщкою за 
рахунком UA1933510600000260013001300255383 в ТВБВ № 10004/0570 
Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк Укра1·ни». 

грошові внески та кошти державного фінансування не надходили. 
Водночас у звітному періоді на підтримку Партії фізичною особою Патлачуком 
Василем Никифоровичем здійснено внесок у вигляді «надання в безоплатне 
користування частини приміщення», що знаходиться за адресою: 
вул. Батюка, буд. 8, оф. 1, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116, загальною 
площею 18,4 м2

. У таблиці 2 розділу П «Внески та інші надходження» Звіту 
зазначено, що сума внеску становить 86664,00 гривень. Національним 
агентством направлено запит від 10.08.2021 № 52-04/60211 /21 щодо надання 
копій документів із зазначеного питання. Листом від 17.08.2021 № 1 
(вх. від 17.08.2021 № 07/65361/21) Партія повідомила, сума 86664,00 грн 
зазначена помилково, а правильна сума становить 8664,00 гривень. 

Зазначена інформація підтверджена Договором безоплатного користування 
від 01.01.2021 № 01/01-2021 та інформаційною довідкою № 271455331 з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна. Крім 
того, Партією встановлено вартість такого внеску із застосуванням Методології 
визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної· партії у формі робіт, 
товарів або послуг, затвердженої наказом Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 18 травня 2021 року № 263/21, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 09 червня 2021 року за № 773/36395. Вартість 
такого внеску за розрахунками, здійсненими Партією, становить 
8666,40 гривень. 

У звітному періоді платеж1 та ІНШІ перерахування з рахунюв не 
здійснювалися, зобов'язання фінансового характеру відсутні. 

Неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації не 
встановлено. 
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2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових коштів 

виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання пол�тичною 
. . 

парпєю вимог закону в частин� реагування на випадки отримання внеск1в, 
здійснених з порушенням вимог законодавства 

У звітному періоді грошові внески від фізичних та юридичних осіб на 
користь Партії не надходили. 

Порушень законодавства щодо здійснення внесків у негрошовій формі не 
встановлено. 

2. l.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення
щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності

У звітному періоді проведення щор1чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності)

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух кошт1в на поточному рахунку Партії 

UA1933510600000260013001300255383 в ТВБВ № 10004/0570 Донецького 

обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» відсутній 

(залишок коштів станом на початок та кінець звітного періоду - 0,00 гривень). 

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами 
перевірки Звітів за попередні звітні періоди** 

Аналізом Звіту, поданого Партією за І квартал 202 l року, встановлено 
наявність Київської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 
ВП:36806991) та Регіональної Київської міської парторганізації Партії, проте 
Звітів вказаних місцевих організацій до Звіту Партії за І квартал 202 l року 
додано не було. У зв'язку із зазначеним Національним агентством до 
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України 
направлено запити від 03.06.2021 № 52-04/40433/2 l та від 08.06.2021 
№ 52-04/41511/21. Листами від 10.06.2021 № 26402/5-21, 27239/5-21 
(вх. від І 8.06.2021 № 06/50280/2 l) та від 17.06.2021 № 28091 /5-21 
(вх від 08.07.2021 № 06/55277/21) Центральним міжрегіональним управлінням 
Міністерства юстиції України надіслано копії реєстраційних справ Київської 
обласної організації Партії та Регіональної Київської міської парторганізації 
Партії. За результатами опрацювання зазначених реєстраційних справ 
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встановлено, що вказані місцеві організації Партії створені без надання статусу 
юридичної особи. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за П квартал 202 l року (унікальний 

ідентифікатор Звіту 7b260fe0-f103-11 eb-b63a-0d281 be7db0f) порушень 

не встановлено. 

Ознак інших порушень законодавства, про ЯКІ повщомлено (необхідно 

повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено. 

Уповноважена особа Національного 
агентства з питань запобігання корупції, 
головний спеціаліст відділу моніторингу 
та проведення перевірок ризикових операцій 
Департаменту запобігання політичній корупції 

(посада) (власне ім'я, прізвище) 

* У разі якщо політична партія 1-1е отримувала кошти державного фіна11сування або не отримала право
державного фінансування статут11ої діяльності за звіт11ий період, зазна•1ається про неотр�1ман11я держав,юго
фіна�1сува11ня.
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила і11формація стосовно
заходів, вжитих 11ід час або за результатам11 перевірки Звітів за поперед11і звіт11і періоди, 11одаш1� від1ювіщюю
1юлітичною партією, заз11ачасться про нс11адходже1111я такої і11формацїі.
*** Заз11а•1асться про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.
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