
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
С)'\.. ,Т)___ • � № ·�.:�1:а І 7.J\

(дата) 

висновок 

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

�-' \.'L.. � 

(дата) 

І. Вступна частина 

№ \С>':)

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партн 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 
(тип 3впу (квартальний уточнюючий)) 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
І наи\1енування по.1пично1 парт11) 

36368781 
{щентифікац1иниИ 1<од пол�тично1 парт11) 

за період з «01.07.2021» по «ЗО.09.2021» 

21.10.2021 
(дата 11о;щн11я Зв1ту до І Іашонального агентства .з питань запоо1гання корупції) 

Патлачук Василь Никифорович 
(11р1зоище. 1м я. no оатьков1 "ершника пол�тич1ю1 парт11) 

(пр1звище. 1\1·я. по 6атьков1 упов�-ювnжено'і особи поЛІтично'1 партії) 

Місцезнаходження 11оліт11чної партії: вул. Батюка, буд. 8, оф. 1, Донецька обл., 
м. Словянськ, 84116 

Фактичне місцезнаходження по.1ітичної партії: збігається 3 місuезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: відсутні. 
Кількість працюючнх: відс,тні. 
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 анашзу дотримання законодавства у сфері державного 
контролю за діяльністю політичних партій 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(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). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії відповідає відомостям з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, отриманим на електронний запит Національного 
агентства від 26.10.2021 за кодом 432981629474 станом на 30.09.2021. 

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; 
. . . . . . 

грошош кошти: вщомосп про грошов1 кошти шдтверджено довщкою за 
рахунком LJA 1933510600000260013001300255383 в ТВБВ № 10004/0570 
Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України». 

грошові внески та кошти державного фінансування не надходили. 
Водночас у звітному періоді на підтримку Партії фізичною особою 

Патлачуком Василем Никифоровичем здійснено внесок у вигляді «надання в 
безоплатне користування частини приміщення», що знаходиться за адресою: 
вул. Батюка, буд. 8, оф. 1, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116, загальною 
площею 18,4 м2

. У таблиці 2 розділу П «Внески та інші надходження» Звіту 
зазначено суму внеску 8666,40 гривні. 

Зазначена інформація підтверджена Договором безоплатного користування 
від О 1.01.2021 N� О 1/01-2021 та відомостями з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (jнформаційна довідка від 16.11.2021 № 284984476). 

Крім того, Партією встановлено вартість такого внеску із застосуванням 
Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у 
формі робіт, товарів або послуг, затвердженої наказом Національного агентства 
з питань запобігання корупції від 18 травня 2021 року № 263/21, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2021 року за 
№ 773/36395. Вартість такого внеску за розрахунками, здійсненими Партією, 
становить 8666,40 гривень. 

У звітно1\-1у періоді платежі та інші перерахування з рахунюв не 
здійснювалися, зобов'язання фінансового характеру відсутні. 
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Неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації не 
встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових коштш 

виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поштичною парт�єю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

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

Порушень законодавства щодо здійснення внесків у негрошовій формі не 
встановлено. 

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 
щорічного внутрішньопарпиного фінансового аудиту та проходження 
зовнішнього незалежного аудиту фінансової° звітності 

У звітному періоді проведення щор1чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Зан:он не та цільове вю<:ористання кошпв державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.3. Додап<:ова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності)

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух кошпв на поточному рахунку Партії 

UA1933510600000260013001300255383 в ТВБВ № 10004/0570 Донецького 

обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» відсутній 

(залишок коштів станом на початок та кінець звітного періоду - 0,00 гривень). 

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

Довідково: Атиізо.11 Звіту. подшюго Партією за І квартал 2021 року, встановлено 
наявність !(11їr;сь1-..:ої 06_!(ас1-1оі оргаиіюції Партпіі (іде1-1тифікацій1-1ий !(Од ВП:36806991) та 
Регіона.1ь1mї /,."11їr1сwшї .11іс1,1-:ої партор?ш1ізації Партіі; проте Звітів вказаних місцевих 
організацій rJo Зиіту Лартіі за І квартал 2021 рок.у додано не було. У зв'яжу із зазначеним 
Національ1m.11 а?.е11тсm(юл1 до Це11111раль1-1ого .�t1і:JІСрегіонального управління Міністерства 
юстиціі' У1,рої11111тправ.11е1t0 запити від 03.06.2021 No 52-04/40433/21 та від 08.06.2021№ 52-
04/41511/21. Листа.11-1и від 10.06.2021 № 26402/5-21, 27239/5-21 
(вх. від 18.06.2021 № 06/50280/21) та від 17.06.2021 № 28091/5-21 
(вх від 08. (J7. 202 І No 06/55277/21) Центральни.м мі:жрегіональним управлінням. Міністерства 
юстиції У1-:раї11u 1шдіс .. •ш1ю ,..:опії реєстрацій,,их справ Киzвськоі обласноі організаціі Партіі 
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та Регіо1юль1-1(Jі' Кzйвсь,,·ої л1ісь1-::о/ парторга1-1ізації Партіі'. За результатами опрацюваюm 
зазначених реєстрацій1шх справ вста,ювлено, що вказані 1vtісцеві організації Партії створені 
без надат-ш статусу юридичної особи. 

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 перев1рки Звіту Партії за ІІІ квартал 2021 року 
(унікальний ідентифікатор Звіту l 7c529a0-325c-1 lec-893f-cf8fca0a75ff) 
порушень не встановлено. 

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

Уповнова:11--ена особа Національного 
агентства з питань запобігання корупції, 
головний спеціаліст відділу планування, 
аналізу та узагальнення результатів роботи 
Департаменту запобігання по,1ітичній к�рупції

----
(1юt:а;:щ) (підпис)

* У разі якщо 11оліт11чна партія не отримуuала кошти державного фінансування або не отримала право
державного фінансування с:татутної діяльності ЗR 3вітний період, зазначається про неотримання державного
фінансуванНJ,. 
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно
заходів, вжип,х під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною
політичною парті сю, зазначається про ненадходження такої інформації. 
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.
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