
ЗА ТВЕР Д)КЕНО 
Наказ Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
":;І:). а�. 'L<YJ-.\ № (о �\ r'L\ 

(дата) 

висновок 

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

':;:>О. Q� ''lJ '1.) 
(дата) 

І. Вступна частина 

№� 

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 Звпу (коарталь11ии/уточнюю•1ий)) 

ПОШТИ ЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
(найме11ува1111я ПОЛІТИЧІІОІ 11арт11) 

39181335 
(1дс11тиф1кац1и11ий код гюлпич1ю1 11арт11) 

за період з «О 1.04.2021 » по «ЗО.06.2021 » 

05.08.2021 
(лата пола�111я Зв1ту до Нацюналмюrо агентства з 11ита�1ь запоб1rан�1я корупції) 

Яценюк Арсеній Петрович 
(прІJВІІЩе, ІМ я. ІІО баr1,коо1 кср101111ка ІlОJІІТИ'ІІІОІ ІІЩ)І 11) 

Соловйов Олексій Володимирович 
(11р1звище, 1м 'я. 110 батьков1 у1юв11оваже1101 особи 11оттич1101 11артії) 

Місuезнаходження політичної партії: вул. Архітектора Вербицького, 30-А, м. Ки1·в, 02121 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: вул. Велика Житомирська, буд. 20, 
м. Київ, 01021 

Кількість місцевих орrанізаuій зі статусом юридичної особи: відсутні. 

Кількість праuюючих: 26 (працівників складу апарату політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», далі - Партія). 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяль11ість, отримана політичною партією у звітному 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 «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (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 V] 
«Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVГD-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co У-2» (зі змінами) .. 

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 
громадських формувань, отриманим на електронний запит Національного 
агентства від 09.08.2021 за кодом 322667413656 станом на 30.06.202 І. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості: відомості про оренду частини приміщення загальною 

площею 64,50 м2 за адресою вул. Велика Житомирська, буд. 20, м. Київ, О І 021, 
підтверджено договором оренди від 06.05.2020 № 0605/2020, укладеним з 
ТОВ «Панорама Агент» (ідентифікаційний код 42915419), та інформаційною 
довідкою № 273873784 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; 

цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 
. . 

папери вщсутн1; 
Партія має такі нематеріальні активи: емблема, прапор, девіз, газета 

«Народний фронт» (свідоцтво КВ 20933-10733Р від 15.09.2014), вебсайт 
(http://nfront.org.LІa/), авторське право та суміжні з ним права на аудіовізуальний 
твір «ФРОНТ 14/19», право користування примірниками комп'ютерних програм: 
"І С: Підприємство 8.3", "M.E.Doc", "Програмний комплекс FREEDOM", 
Операційна система Wi11dows l О Pгofessinal, офісна програма Microsoft Office 
201 б. 

Грошові кошти: відомості про рух коштів на поточному рахунку Партії 
UA093004650000026008300001777 та на рахунку для соціальних виплат 
UАЗ 13004650000026042300001777 у ПАТ «Державний ощадний банк У країни» у 
м. Києві підтверджено довідками банку; 
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кошти державного фінансування не надходили; 
у звітному періоді надійшли грошові внески від 9 фізичних осіб на загальну 

суму 669 866,00 гривень. Національним агентством отримано відомості з 
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, 
нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих 
самозайнятими особами щодо суми річного доходу задекларованого фізичною 
особою в податковій декларацїі про майновий стан і доходи, згідно з якими суми 
нарахованих доходів фізичним особам за період з О І .О 1.2018 по 30.06.2021 є 
достатнім для здійснення ними грошових внесків у відповідних сумах на користь 
Партії; 

. . 

1нших внескtв не надходило. 
У звітному періоді з поточного рахунку Партії здійснено витрати на 

загальну суму 677 181, 71 грн, а саме: 
- заробітна плата - 355 425,30 грн;
- військовий збір - 6 730,00 грн;
- податок на доходи з фізичних осіб - 77 680,00 грн;
- сплата ЄСВ із заробітної плати - 95 470,00 грн.;
- оренда прим і щення - l l О 312,44 грн;
- банківські послуги - 984,00 грн;
- абонентська плата за інтернет - І 2 420,00 грн;
- оплата за послуги телефонії - 1 882,00 грн;
- оплата електроенергії - 12 317,97 грн;
- оплата обслуговування комп'ютерів - 3 960,00 гривень.

Партія має сторінку у соціальній мережі Facebook 
(https://www.facebook.com/nfгont.oгg.ua/). За даними Бібліотеки політичної 
реклами у звітному періоді оплата послуг за розміщення реклами на зазначеній 
сторінці Партії не здійснювалась. 

Станом на кінець звітного періоду Партія мала зобов'язання фінансового 
характеру на загальну суму 260 391,29 грн, з них: 

заробітна плата - 226 378,20 грн (в т. ч. прострочена - 111 498,60 грн); 
єдиний соціальний внесок - 24 244,55 грн; 
військовий збір -947,19 грн; 
податок на доходи фізичних осіб - 3 661 ,65 грн; 
за послуги телефонії - 692,60 грн; 
за використання електроенергії - 4 467, 1 О грн. 

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 кошт1в 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поmтичною парт1єю 
вимог закону в частин� реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 
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Порушень законодавства щодо правомірності здійснення фізичними та 

юридичними особами внесків на користь Партії (на предмет дотримання 

обмежень та вимог, передбачених Законом) не встановлено. 

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

У звітному періоді проведення щор1чноrо 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 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA093004650000026008300001777 
в ПАТ «Державний ощадний банк України», за звітний період становить: 

сальдо на початок періоду - 8 313,58 грн, обороти по дебету -
677 181, 71 грн, обороти по кредиту - 669 866,00 rрн, сальдо на кінець періоду -
997,87 гривень. 

Рух коштів на рахунку для соціальних виплат Партії 
UАЗ І 3004650000026042300001777 у ПАТ «Державний ощадний банк України» 
відсутній (залишок коштів станом на початок та кінець звітного періоду -
0,00 гривень. 

2.3.2. ]нформація 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 

За результатами перевірки платеж1в з рахунку Партії та фінансових 
зобов'язань, зазначених у Звіті Партії за П квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту f9561 f70-f5ec- l l eb-8a66-893ddbd 145с3 ), встановлено ознаки 
порушення частини першої статті 115 Кодексу Законів про працю України 
(далі - КЗпП) та статті 24 Закону України «Про оплату праці», якими 
встановлено, що заробітна плата виплачується не рідше двох разів на місяць 
через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не 
пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата 
(станом на кінець звітного періоду прострочена заборгованість з виплати 
заробітної плати за травень 2021 року в сумі 111 498,60 грн). 

Відповідно до частини двадцять шостої статті 17 Закону України 
«Про політичні партії в Україні», пункту 7 розділу ПІ Порядку проведення 
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перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру, затвердженого наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 14.0 І .2021 № 6/21, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 117/35739, Закону України 
від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» у Національного агентства є п�дстави для 
повідомлення Державної служби України з питань праці про виявлені ознаки 
порушень законодавства про працю. 

Уповноважена особа 
Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 
головний спеціаліст відділу моніторингу 
та перевірок ризикових операцій Депа таменту 
запобігання політичній корупцї· 

(посада) (власне ім'я, прізв11ще) 

* У разі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право
державного фі�1ансування статутної діяль11ості за звіт11ий неріод, зазнаL1ається про неотримання державно1·0
фі11а11суван11я.
** У разі якщо до Націонал1,ноrо агентства з ш,тань запобігання корупції не надходила інформація стосовно 
заходів, вж1пих під LІас або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною 
політ11чною партією, зазначається 11ро ненадходження такої інформації. 
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період 11е здійснювала, тощо. 
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