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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агешства з 
питань запобігання корупції 

� '" . 'LO.'"L \ № :\-оа t -'1... \ 

(дата) 

про результати аналізу Звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

�"\:, ,, . 'l,o"L, 

(дата) 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з 
питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно , 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі -Звіт) за IV квартал 
2020року 

«ПРАВИЙ СЕКТОР» 

(ідентифікаційний код 00013066) 

(найменування політичної партіі) 

За результатами аналізу Звіту встановлено: 

І. Своєчасність подання Звіту. 

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

З. Повноту та достовірність відображеної у Звіті інформації. 

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 Украіни «Про
політичні партії в Украіні» Законом України від 19.12.2019№ 410-ІХ«Про внесення
змін до деяких законів Украіни щодо запобігання і протидіі' політичній корупції».

6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно
повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Рух коштів за звітний період становить: 
на рахунку Партії UA643204780000026006924891885 в АБ «Укргазбанк», 
МФО 320478: сальдо на початок періоду -2 480,00 грн, обороти по кредиту -
19 041,40 грн, обороти по дебету - 21 521,40 грн, сальдо на кінець періоду-
0,00 гривень; 

на рахунку Партії UA913387830000026005055112600 в АТ КБ «Приватбанк», 
МФО 305299, відсутній (сальдо на кінець періоду-0,00 гривень); 
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на рахунку Київської міської організації Партії UA543253650000000260040018769 
в АТ «Кредобанк», МФО 325365: сальдо на початок періоду -5 822,00 грн, обороти 
по кредиту - 2 671,80 грн, обороти по дебету - 8 493,80 грн, сальдо на кінець 
періоду -0,00 гривень; 

на рахункуТернопільської обласної організаціїПартії UA4332526800<XI02Єffi7113645001 
в АТ АКБ «Львів», МФО 325268: сальдо на початок періоду- 0,00 грн, обороти по 
кредиту-2 989,00 грн, обороти по дебету- 2 989,00 грн, сальдо на кінець періоду -
0,00 гривень. 

на рахунку Івано-Франківського обласної організації Партії UA8532047800000 
26000924893845 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478: сальдо на початок періоду -
266,00 грн, обороти по кредиту -0,00 грн, обороти по дебету - 10,00 грн, сальдо на 
кінець періоду - 256,00 гривень. 

Керівник Департаменту 
запобігання політичній корупції анна ЧОРНУЦЬКА 
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