
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
'"\:)С) О'!:, . l"L<Y1...,\ № � � t 'L '\

(дата) 

висновок 

про результати перевірки Звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

?::-f:?,ае\..�'Ц 
(дата) 

І. Вступна частина 

№ rL 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії 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 Зо1ту (кlІарталь11ий/уточ11юючий)) 

ПОШТИЧНА ПАРТІЯ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ 
І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)» 

(11аймс11ува1111я ПОЛІТИЧІІОІ 11ар·111) 

43648015 

(ІJ.lСІІТИфІКаІlІfІІІИЙ КОД ПОЛІТІ1ЧІІОІ 11арт11) 

за період з «О 1.01.2021 » по «З 1.03.2021 » 

02.08.2021 
(дата пода1111я Зопу до І Іацю11ал1,11ого а1·с11тстnа з 11ита11ь запоб1rа1111я корупІ{ії) 

Рянкель Сергій Ігорович 
(пр1зnище, 1м'я, по бап,ков1 кер1вника поттично1 парт11) 

Баб'як Володимир Васильович 
(11р1звищс, 1м ·я, 110 бап,кош угюшюl!ажс1ю1 особи пол1тич1ю1 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Чайковського, буд. 17, м. Львів, 79005. 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юр11дич11ої особи: З. 

Кількість працюючих: 2 працюючих на громадських засадах. 

Сума коштів державного фі1іансування на статутну діяльність, отримана r1олітичною 11артісю у звіт11ому 
періоді: 0,00 гривень. 
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11. Резолютивна частина

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

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії· «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС 
РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)» (далі - Партія) подано 
до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій 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), з урахуванням положень пункту 5 розділу VI 
«Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних 11ротиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинено� 
коронавірусом SARS-Co V-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії (юридична адреса) відповідає 
відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), отриманим на 
електронний запит Національного агентства вщ 06.08.2021 за кодом 
86420844015 станом на 31.03.2021. 

Згідно з відомостями з ЄДР Партія має З місцеві організації, які в 
установленому порядку набули статус юридичної особи, інформацію про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від яких додано 
до Звіту. 

За даними бібліотеки реклами (https://www.facebook.com/ads/library) в 
соціальній мережі Facebook розміщено рекламу громадської організації 
"ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "ВАРТА" (ідентифікаційний код 43658767), де 
зазначено, що рекламу (ID: 774512213179648, 242975200757174) оплачено 
Партією на загальну суму 18 дол. США (близько 495,00 грн за курсом 
Національного банку України, детальна інформація за посиланням: 
https://www.facebook.com/ads/libraгy/?active_status=all&ad_type=all&countгy=UA 
&q=%D0%BF%D0%B0%D 1 %80%D 1 %82%D 1 %96%D 1 %8F%20%D0%82%O0% 
B0%D 1%80%01 %82%D0%B0&s011_ data[ d irection ]=desc&sort_ data[ шоdе ]=гeleva 
псу _111onthly _grouped&seaгch _ type=keywoгd _ unoгdered&шedia _ type=al І). Проте у 
Звіті Партії та Звітах 'іі місцевих організацій відсутні відомості щодо оплати 
витрат на розміщення цих матеріалів в мережі Інтернет. 

У зв'язку із зазначеним Національним агентством до Партії направлено 
запит від 03.09.2021 № 52-04/65819-21. 

Партія 28.09.2021 повідомила Національне агентство, що Львівською 
обласною регіональною організацією Партії (ідентифікаційний код 43 794084) 



з 

01.01.2021 укладено договір з фізичною особою підприємцем Кудирко 

Русланою Михайлівною (ІПН ___________) (далі -Виконавець), згідно з яким 

Виконавцю надається доступ до рекламного кабінету Фейсбук з метою 

управління та повного супроводу рекламних кампаній у соціальних мережах, 

оплата послуг Виконавця здійснюватиметься 30.12.2021, про що Партія 

зазначатиме у Звіті за IV квартал 2021 року. 

Зазначена інформація підтверджується Договором про надання рекламних 

послуг від 01.01.2021 № 18. 

У звітному періоді: 

підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання 

статутних завдань, у Партії відсутні; 

об'єкти нерухомосп, цшне рухоме майно (крім транспортних засобів), 

транспортні засоби, цінні папери, грошові кошти та нематеріальні акти ви 
. . 

вщсутю; 

грошові та інші внески, кошти державного фінансування та 1нш1 

надходження не надходили; 

платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися; 

зобов'язання фінансового характеру відсутні. 

Неповноти 

встановлено. 

. . 

та недостов1рност1 відображеної у Звіті інформації не 

2.1.З Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

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

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання полпичною парт1єю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

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

2. 1 .5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення
щорічного внутрішньопартшноrо фінансового аудиту та проходження
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності

У звітному періоді проведення щор,чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

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

Партія не отримувала права на державне фінансування статутно1 
. . 

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

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух кошпв на поточному рахунку Партії 

UA253253210000026008053782877 в АТ «Приватбанк» 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** 

До Національного агентства така інформація не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за І квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту 38149010-f35a-1 leb-9f87-7fa93762f017) порушень не 
встановлено. 

Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно 
повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено. 

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

(посада) (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. 
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