
ЗА ТВЕР Д)КЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
2)::). �- ГJ..S.)'Ц № ��\ 'L\ 

(дата) 

висновок 

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

"'::о.�. 'L<:)"1.Д. 

(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «П ро 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 (квартальний/уточнюючии)) 

ПОllіТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗАХИСНИЮВ УКРАЇНИ» 
(наимснува1-1ня пол1п1чно1 11арт11) 

40306726 
(1дентиф1кац1йний код полпи•1но1 партн) 

за період з «ОІ .01 .2021» по «31.03.2021» 

03.08.2021 
(дата 1ющ11-111я Зв1ту до Нац1011ал�,ного агентства з пита11ь запоб1га11ш1 коруннії) 

БаrанІrорІванович 
(11р1зв�1ще, Ім'я, ІІО батІ,КОІ3\ кср1ВІ-\\1І(8 ПОJІІТИ'ІНОІ партн) 

(пр1звище, ,м'я, по бал,кош упов11оважс1101 особи 11олtп1чно1 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: бульв. Академіка Вернадського, 87, кв. 64, м. Київ, 
03142 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: відсутні. 
Кількість працюючих: відсутні. 

Сума коштів державного фіна�1сування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному 

періоді: 0,00 гривень. 

11. Резолютивна частина

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

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політи'іної партії «ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» (дал і - Партія) 
подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, 
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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 Vl 
«Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів У країни 
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-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, отриманим на електронний запит 
Національного агентства від 06.08.2021 за кодом 362967273963. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), 

транспортні засоби, цінні папери, грошові кошти та нематеріальні активи 
. . 

вщсутн1; 
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 та недостовірності відображеної у Звіті інформації не 

встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових кошпв 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2. l.4. Правомірність здійснення внесюв та дотримання пол1тичною
партією 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. 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 кошпв державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

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 коштів на рахунках Партії UA8533485 l 0000000002600783838 та 
UA9233485] 0000000002600083857 в АТ «ПУМБ» в м. Києві відсутній (залишок 
коштів 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*** 

У звітному періоді Партія діяльності не здійснювала. 

2.4. Заходи реагування (у разі виявле1-1�,я порушень) 

За результатами перевірки Звіту Партії за І квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту b786aff0-f43a-l leb-b63a-0d28 l be7db0f) 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 
проведення перевірок ризикових операцій 
Департаменту запобігання полі1ичній корупц11 

(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, зал1ачасться про 1-1еотрима�1ю1 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 партісю, зазначається про ненадходження такої інформації.
*** ЗазнаL1ається про те, що гюлітиL1на партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.


	Scan

