
Висновок 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції 

'L�. '\Q. �•-U.. № j,,__�� / 'L.., 
(дата) 

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

��.,о, "<-,;:,'·u 

(дата) 

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 аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати 1

зобов'язання фінансового характеру (далі- Звіт) за ІІІ квартал 2020 року 

«МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(ідентифікаційний код 21709748) 

(найменування політичної партії) 

За результатами аналізу Звіту встановлено: 

1. Своєчасність подання Звіту.

2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам
законодавства.

З. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації на дату 
складання Висновку. 
З .1. До Звіту Партії не додано довідки про рух коштів на рахунках 
UA033206270000026005700052826 та UA333206270000026005001052826 
в АТ «Сбербанк», що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону 
України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день 
опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») 
(далі- Закон) та підпункту 2 пункту 10 розділу П Положення про порядок 
подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства 
від 28.07.2016 № 2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25.08.2016 за № 1185/29315 (далі - Положення про порядок подання Звіту). 
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3.2. У пункті 1.1 «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної 
партії» розділу IV Звіту Чорноморської міської організації Партії 
(ідентифікаційний код 40024493), доданого до Звіту Партії, не відображено 
відомості про платежі з рахунку цієї місцевої організації Партії на загальну 
суму 8 463,51 грн, у тому числі на користь: Акціонерного банку «Південний» 
(ідентифікаційний код 20953647) - 715,51 грн; ТОВ «СПАРМІЛЛ» 
(ідентифікаційний код 37645289) - 1 500,00 грн; Управління державної 
казначейської служби України у м. Чорноморську Одеської області 
(ідентифікаційний код 37914041) - 6 248,00 грн, що є порушенням пункту 4 
частини дев'ятої статті 17 Закону. 
З.З. У пункті 1.1 розділу V «Відомості про фінансові зобов'язання політичної 
партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено» Звіту 
Чорноморської міської організації Партії (ідентифікаційний код 40024493) 
не відображено відомості про фінансові зобов'язання на користь ФОП Ізюмова 
Сергія Вікторовича (РНОКШІ __________) на загальну суму 3 600,00 грн, які 
виникли за Договором від О 1.10.2019 6/н суборенди приміщення за адресою: 
пров.  Олександрівський, буд.  З, м.  Чорноморськ,  Одеська  обл., що є 
порушенням пункту 5 частини дев'ятої статті 17 Закону. 
3.4. У Звітах Чорноморської міської організації Партії (ідентифікаційний 
код 40024493) та Донецької обласної партійної організації Партії 
(ідентифікаційний код 37050743) відсутні відомості про спонсорські внески у 
формі оплати нотаріальних послуг із засвідчення справжності підписів: 
07.09.2020 Ізюмова С.В. та Поліщука А.Г. в Протоколі від 02.09.2020 
№ 1/09/2020 Конференції Чорноморської міської організації Партії, які 
зареєстровано приватним нотаріусом Чорноморського міського нотаріального 
округу Одеської області Перчеклій І.М.; 
04.08.2020 Канюка І.І. та Караханяна Р.О. в Протоколі від 27.07.2020 № 1 
Конференції Донецької обласної партійної організації Партії, які зареєстровано 
приватним нотаріусом Мирноградського міського нотаріального округу 
Донецької області Заря В.В. 
3.5. У Звітах Донецької обласної партійної організації Партії (ідентифікаційний 
код 37050743), Луганської обласної організації Партії (ідентифікаційний 
код 37178556), Харківської обласної організації Партії (ідентифікаційний 
код 2620313 7) відсутні відомості про спонсорські внески у формі оплати 
адміністративних зборів у зв' язку із здійсненням державної реєстрації змін 
відомостей про зазначені місцеві організації Партії на загальну суму 
1 940,00 гривень. Зміни здійснено Східним міжрегіональним управлінням 
Міністерства юстиції (м. Харків) 13.08.2020, 17.08.2020 27.08.2020; 11.09.2020; 
18.09.2020, відповідно. 

Зазначене у підпунктах 3.4-3.5 пункту З Висновку є порушенням пункту 2 
частини дев'ятої статті 17 Закону та пункту 6 розділу ІІІ Положення про 
порядок подання Звіту. 
Порушення, що зазначені в пункті З цього Висновку, є підставою для складання 
протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 21221 Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення. 

І І 

4. Відсутність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій
та використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не
встановлюються у зв'язку з внесенням змін до статті 17 Закону України
«Про політичні партії в Україні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії
політичній корупції».

6. Ознаки інших порушень законодавства, про яю повідомлено (необхідно
повідомити) відповідні органи (посадові особи)

Харківською обласною організацією Партії (ідентифікаційний код 2620313 7) 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрито рахунки в доларах США (USD): 
UA 793515330000026030052307256, UA 603515330000026000052337621; та 
в євро; UA 723515330000026003052335266, UA713515330000026036052314180, 
чим недотримано вимоги частини сьомої статті 14 Закону. 

Національним агентством з метою усунення допущених правопорушень 
підготовлено відповідний припис. 

Рух коштів по рахунку Партії UA603206270000026004013052826 в 
АТ «Сбербанк», МФО 320627, за звітний період відсутній (вихідне сальдо на 
30.09.2020 становить 0,00 гривень). 

Рух коштів по рахунках Харківської обласної організації Партії 
(ідентифікаційний код 262031 З 7) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в доларах США 
UA 793515330000026030052307256, UA 603515330000026000052337621 та 
в євро UA 723515330000026003052335266, UA 713515330000026036052314180 
за звітний період відсутній (вихідне сальдо на 30.09.2020 становить 
0,00 гривень). 

Рух коштів на рахунку Донецької обласної партійної організації Партії 
UA723351060000026005300744919 в філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк», за звітний період становить: сальдо на початок періоду - 0,00 
грн, обороти по дебету - 32 209,00 грн, обороти по кредиту- 32 500 грн, сальдо 
на кінець звітного періоду-291,00 гривень. 

Керівник Департаменту 
запобігання політичній корупції Ганна ЧОРНУЦЬКА 
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