
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 

92=> . '(.) . І) -{)']_.,\ № � 't.,\ 
(дата) 

висновок 

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

(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 проведено перевірку Звіту політичної партії про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Зв1ту (квартальниt\/уточнюючий}) 

ПОШТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО» 
(найменування пол1тичної парт1ї) 

33668763 
(щентиф1кащйний код полпично1 парт11) 

за період з «01.01.2021» по «З 1.03.2021» 

11.08.2021 
(дата подання Зв1ту до Нащонального агентства з питань запоб1ган11я корупції) 

Чорний Вадим Володимирович 
(пр1звище, 1м'я, по батькоІJІ кер1вника полпич1ю1 парт11) 

(пр1звище, 1м'я, по батьков1 уповноважено, особи 110111тично1 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Кирилівська, буд. 102, м. Київ, 04080 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцем знаходження 
Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: відсутні (станом на кінець звітного періоду) 

Кількість працюючих: відсутні 
Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, 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 «НАРОДНА ПРО ГР АМА ВАДИJ\1А ЧОРНОГО» 
(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 IV «Заключні положення» Закону, 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 COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co V-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

З метою встановлення повноти та достовірності інформацїї, зазначеної у Звіті 
Партії, уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання 
корупції (далі - Національне агентство) направлено електронний запит до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (далі - Єдиний державний реєстр). 

Відповідно до отриманої інформації від 16.08.2021 за кодом 132640977023 
станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у 
Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру. 

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 нематер1алью активи вщсутю; 
грошові кошти: відомості про грошові кошти підтверджено довідкою за рахунком 

UA613226690000026004300705350 відкритим в філії - Головного управління по місту 
Києву та Київській області АТ «ДержавІ-ПІй ощадний банк Укра'іни»; 

грошові внески та кошти державного фінансування не надходили. 
За інформацією з відкритих джерел, у Партії є вебсайт за посиланням 

https://narodna-programa.com. 
Листом від 06.09.2021 № 06.09.2021 Партією надано пояснення про те, що 

витрати на придбання сайту склали 441,00 гривень ( оплата здійснена 06.02.2020 
ТОВ «Інтернет Інвест», що зазначено у Звіті Партії за 1 квартал 2020 року) та 
додано копію банківської виписки по рахунку. 

Відповідно до наданої Партією банківської виписки у звітному періоді Партія не 
здійснювала витрат на продовження доменного імені, послуги хостингу вебсайту, 
послуги з його інформаційного, технічного обслуговування та технічної підтримки. 

У звітному періоді платежі та інші перерахування з рахунків не 
здійснювалися, зобов'язання фінансового характеру відсутні. 
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За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, 
відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та 
довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації, 
неповноту та недостовірність відображеної у Звіті інформації не встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Перевіркою дотримання політичною партією вимог щодо використання 
грошових коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення 
перерахування коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою 
організацією, що має статус юридичної особи) в установах банків України в 
національній валюті України, на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх 
перерахування на рахунки отримувачів коштів - політичних партій (їх місцевих 
організацій, що мають статус юридичної особи), а також проведення банком таких 
розрахунків на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в 
електронному вигляді) порушень не встановлено. 

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

Перевіркою правомірності здійснення фізичними та юридичними особами 
внесків на користь Партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, 
передбачених Законом) порушень не встановлено. 

Перевіркою дотримання Партією вимог закону в частині реагування на випадки 
отримання внесків, здійснеІ-ШХ фізичною чи юридичною особою з порушеlПІЯм вимог 
законодавства (на предмет дотримання встановлеІ-ШХ законом строку та обов'язку 
щодо відмови від грошового внеску ( або його частини, що перевищує встановлений 
розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) 
перевищений встановлений законом розмір) порушень 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 щорічного 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 її статутно1· діяльності. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 
У період з 01.01.2021 по 31.03.2021 рух коштів на рахунку Партії відсутній, 

що підтверджується довідкою філії - Головного управління по місту Києву та 
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Київській області АТ «Державний ощадний банк України». Вихідне сальдо станом 
на 31.03.2021 становить 631,00 гривень. 

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

Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки 
Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією до 
Національного агентства не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

Партія за звітний період не здійснювала заходів статутної діяльності. 

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за І квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту - 3 5bbfбb0-e96d- l l eb-b63a-Od28 l Ье7 dbOf) порушень щодо 
своєчасності подання Звіту, повноти інформації, зазначеної у Звіті, відповідності 
його оформлення встановленим вимогам, достовірності включених до нього 
відомостей, 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 
планування, аналізу та узагальнення 
результатів роботи 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, зазна•1ається 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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