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Висновок 
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

 щодо  проєктів «Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності 
політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», «Порядку подання Звіту 
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» та « Форми звіту політичної 

партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» 

Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Громадська рада) на підставі п. 
7 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції» підготувала висновок щодо проєктів «Порядку формування 
та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, «Порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру» (далі – Порядки) та «Форми звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру» (далі – Форма Звіту). 

Члени Громадської ради ознайомились з Порядками та Формою Звіту й позитивно оцінюють ці документи. 

Особливого схвалення заслуговує створення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, функціонування якого матиме вплив на оперативність 
подачі, оприлюднення та перевірки звітності політичних партій, а також дозволить суттєво спростити для 
громадськості доступ до інформації про фінансування політичних партій в Україні. Позитивно слід оцінити 
включення до публічної частини Реєстру не лише звітів та додатків до них, а й висновків, підготовлених за 
результатами перевірки звітності політичних партій. На думку членів Громадської ради, важливим є надання 
можливості будь-яким особам здійснювати пошук, перегляд та збереження електронних копій документів Реєстру, 
у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Крім 
цього, запуск Реєстру суттєво спростить і пришвидшить процес перевірки фінзвітності партій як з боку 
Національного агентства з питань запобігання корупції, так і громадськості. Проєкт Порядку передбачає значний 
поступ саме у цьому напрямку. 

Зауважень та пропозицій щодо Форми звіту Громадська рада не має. 

Загальний висновок: Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції рекомендує 
проєкти «Порядку формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», «Порядку подання Звіту політичної партії про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» та «Форми звіту політичної партії про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру» до прийняття. 

  

 


