
ЗА ТВЕР Д)КЕНО 
Наказ Національного агентства з 
питань запобігання корупції 

'.'t,. ,, . ')_()',_\ № C\�J·c..\ 
(дата) 

висновок 

про результати перевірн:и Звіту політичної партії 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового харюперу 

'- \Ь . \ \ . 'l....С:.П..\ 
(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 
(тнп Зшту (1<1.нtртальниН/уточшоючий)J 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» 
{1-1айt-.1СІ!У!3а!!І!Я ПОJlІТИ'ІНОЇ парт1ї) 

42622242 
(1де1-1тиф1t(СЩІЙ!-ШЙ КОД ПОЛІТНЧІІОЇ парт1ї) 

за період з «О І .О 1 .202 І» по «З 1.03.2021 » 

24.09.2021 
{дата подш-111я Зв�ту до І-іацю1-�ал�,1юго аrе!lтства з питань запо61га1-1ня 1шрупції) 

Новицький Андрій Андрійович 
(пр1звнщс, 1м'я, по батьков1 кершюнщ поmп1ч1101 парт11) 

Чернобук Яків Леонідович 
(пр1зв11ще, 1;,.1'я, по батЬ[{ОШ уповнова,кс�юї осоЬи пошт11чної партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Собранецька, буд. І 38, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88017 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з іІ·tісцем знаходження 

Кількість місцевих організацій зі статусоr-.·1 юрид11чної особи: 2 (станом на кінець звітного періоду) 

Кількість працюючих: відсутні 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному 
періоді: відсутні 
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П. Резолютивна частина 

2.1. Результати аналізу дотримання зак:онодавства у сфері державного н:онтролю 

за діяльністю політичних партій 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 
Перевіркою своєчасності подання політичною партією «Рідне Закарпаття» 

(далі - Партія) Звіту до Національного агентства порушень не встановлено. 

Так, Звіт Партії подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних 
партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
без порушення строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» (далі - Закон), з урахуванням положень пункту 5 
розділу VI «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 COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 
З метою встановлення повноти та достовірності інформації, відображеної у Звіті, 

уповноваженою особою Національного агентства направлено електронний запит до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (далі- Єдиний державний реєстр). 

Відповідно до отриманої інформації від 04.11.2021 за кодом 328164681656, 
адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті (вул. Собранецька, буд. 138, 
м. Ужгород, 88017), відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру. 

Нежитлове приміщення за вказаною адресою площею 20,2 м2 Партія 
використовує на підставі договору оренди від 28.12.2019 № 28/12/19, укладеного з 
ФОП Дуганчик Тетяна Миколаївна (РНОКПП _______), термін дії якого ДО 31.12.2022. 

Між Партією та її місцевими організаціями укладено договори безкоштовного 
користування нерухомим майном за адресою вул. Собранецька, буд. 138, м. Ужгород, 
88017, а саме: 

Договір безкоштовного користування нерухомим майном від 30.06.2020 № 1, 
укладений з Закарпатською обласною організацією Партії (ідентифікаційний код 
43680939), термін дії якого до 31.12.2022; 

Договір безкоштовного користування нерухомим майном від 01.07.2020 № З, 
укладений з Київською міською організацією Політичної партії «КИЇВСЬКА 
ГРОМАДА» (ідентифікаційний код 42879109), термін дії якого до 31.12.2022. 

Відомості про безкоштовне користування зазначеним нерухомим майном 
відображені у відповідних розділах Звітів Закарпатської обласної організації Партії та 
Київської міської організації Політичної партії «КИЇВСЬКА ГРОМАДА». 

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

завдань, у Партії відсутні; 
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цшне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 
папери, нематеріальні активи відсутні. 

Грошові кошти: 
відомості про відсутність руху коштів у звітному періоді на поточному рахунку 

Партії UA903223l30000026001000044 73 8 в АТ «Укрексімбанк» шдтверджено 
випискою з банку; 

з поточного рахунку Закарпатської обласної організації Партії UA8432231300000 
26001000044846 в АТ «Укрексімбанк» у звітному періоді здійснено витрати на 
загальну суму 207 000,00 грн, а саме: 

7 000,00 грн - оплата за виготовлення поліграфічної продукції, згідно з 
Договором від 12.01.2021 № 2/21, укладеним з ФОП Яцко Норберт Павлович 
(РНОКПП ____________); 

200 000,00 грн - оплата за проведення соціального дослідження та виявлення 
громадської думки в межах Закарпатської області, згідно з Договором від 18.02.2021 
№ б/н, укладеним з ФОП Яцко Норберт Павлович (РНОКПП ____________). 

Зазначені відомості підтверджуються: 
копією Договору від 12.01.2021 № 2/21; 
копією Договору від 18.02.2021 № б/н; 
копією виписки з банку про рух коштів на рахунку Закарпатської обласної 

організації Партії, наданими листами Партії від 26.10.2021 (вх. № 80756/0/07-21 
від 27.10.2021)та від 16.11.2021 (вх. № 85318/0/07-21 від 17.11.2021). 

За результатами перевірки Звіту Партії виявлено недолік заповнення, а саме: 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру місцезнаходження Київської 
міської організації Політичної партії «КИЇВСЬКА ГРОМАДА» - вул. Левітана, буд. 3, 
кв. 42, м. Київ, 03083. Натомість у Звіті зазначеної місцевої організації у полі 
«місцезнаходження» вказано фактичне місцезнаходження - вул. Собранецька, 
буд. 138, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88017. 

Про зазначені недоліки підготовлено лист Національного агентства. 
Перевіркою повноти та достовірності інформації, зазначеної у звіті порушень

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 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 

У звітному періоді грошові та інші внески від фізичних та юридичних осіб на 
користь Партії та її місцевих організацій не надходили. 

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 щор1ч1-юго внутрішньопартійного фінансового 
аудиту не передбачено. 
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2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування 

статутної діяльності політичної партії 

Партія не отримувала права на державне фінансування її 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 UA903223130000026001000044738 в 

АТ «Укрексімбанк» за звітний період становить: сальдо на початок періоду - 50,00 

грн, оборотів по кредиту - 0,00 грн, оборотів по дебету - 0,00 грн, сальдо на кінець 

періоду - 50 ,ОО гривень. 

Рух коштів на поточному рахунку Закарпатської обласної організації Партії 

UA843223130000026001000044846 в АТ «Укрексімбанк» за звітний період становить: 

сальдо на початок періоду - 498 935,05 грн, оборотів по кредиту - 0,00 грн, оборотів 

по дебету - 207 000,00 грн, сальдо на кінець періоду - 291 935,05 гривень. 

2.3 .2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перев1рки 

Звітів за попередні звітні періоди** 

Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перешрки 

Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією до 

Національного агентства не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії 

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень) 

За результатами перевірки Звіту Партії за І квартал 2021 року, унікальний 

ідентифікаторЗвіту-с701е940-ld16-1 lес-945d-214ЬОЬас8091, порушень не встановлено. 

Ознак інших порушень законодавства, про яю 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 поліп1чна партія не отримувала кошти державного фінансування або 11е отримала право
державного фінансування статутної діяльності за звітн11й період, зазначається про неотримання державного
фінансування.
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції 11е 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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