
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
ГL�' '\'"L. 'l.! <"l.,\ № 'Ь'"L'-' l rц

(дата) 

висновок 

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

'L 'Ь . \ l"L . 'L...o'"L\ 
(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статп l 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

Департаментом запобігання політичній корупц11 апарату Національного 

агентства з питань запобігання корупції проведено перевірку Звіту політичної 

партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі -

Звіт) 

квартальний 
(пш Зопу (коарта.111,11ии/уточнюючии)j 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕЛИКА УКРАЇНА» 
(найме11уоа1-111я 1юJ11тич1ю1 г1арт11) 

34728168 
(1дснтиф1кац1й11и11 код пол1тично1 парт11) 

за період з «О l .07 .202 l » по «ЗО.09.2021 » 

18.11.2021 
(дата подання Звпу до Нан�о11аль11оrо агс1пстоа з 111па11ь запоб1га111-1я кору1щії) 

Кравчук Дмитро Олегович 
(11р1зnище, 1м'я, по бап,ков1 кср1011ика полпич1101 11арт11) 

(пр1з11ище, 1м я, по батькоо1 упошюоаже1101 особи 11олпично1 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256, м. Київ, 04080 

Фактичне місцезнаходжеиня політичної партії: збігається з місцем знаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 3 ( станом на кінець ЗВlТНОГО 

періоду). 
. . 

Кількість працюючих: вщсутн1. 

Сума коштів державного фі11ансува11ня на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному 
періоді: 0,00 гривень. 
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11. Резолютивна частина

2.1. Результати аналізу дотримання законодавства у сфері державного 
контролю за діяльністю політичних партій 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 
Перевіркою своєчасності подання політичною партією «ВЕЛИКА 

Україна» (далі - Партія) Звіту до Національного агентства з питань запобігання 

корупції (на предмет дотримання строків його подання, встановлених Законом) 

порушень не встановлено. 

Так, Звіт Партії 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), з урахуванням 

положень пункту 5 розділу VI «Заключні положення» цього Закону та 

постанови Кабінету Міністрів України вщ 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-Co V -

2» (зі змінами). 

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

Звіті Партії, направлено електронний запит автоматизованим користувачем 

Департаменту запобігання політичній корупції Національного агентства з 

питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (далі - ЄДР). 

Відповідно до отриманої інформації з ЄДР від 22.11.2021 за кодом 

111597803419 адреса Партії вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256, м. Київ, 04080. 

При заповненні пункту З «Інформація про політичну партію/місцеву 

організацію, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи» 

розділу «Загальні відомості» Звіту Партії допущено помилку, про що 

Національним агентством на адресу Партії надіслано лист від 21.12.2021 № 51-

04/89809-21. 

За даними Звіту, підприємства, установи, організації, засновані/створені 

для виконання статутних завдань, у Партії відсутні. 

У розділах «Майно та нематеріальні активи», «Внески та 1нш1 

надходження», «Платежі та інші витрати», «Зобов'язання фінансового 

характеру» Звіту Партії інформація відсутня. 
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За результатами перев1рки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, 

відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно - телекомунікаційних 

та довідкових системах, відкритих баз даних, інших джерелах інформації, 

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 коштів 

виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поштичною 

партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, 

здійснених з порушенням вимог законодавства 

У звітному періоді на користь Партії грошові та інші внески від фізичних 

та юридичних осіб не надходили. 

2.1.5. Дотримання полпичною партією вимог законодавства щодо 

проведення щор1чного внутрішньопартійного фінансового аудиту та 

проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

У звпному періоді проведення щорічного внутрішньопартійного 

фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Законне та цільове використання коштів державного 

фінансування статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії (за 

необхідності) 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

У Партії рахунки в установах банків України відсутні. 

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами 

перевірки Звітів за попередні звітні періоди** 

Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки 

Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією до 

Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 
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Партія за звітний період не здійснювала заходів статутної діяльності. 

2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за ПI квартал 2021 року 
(унікальний ідентифікатор Звіту - 99f42800-4863-l lec-b5d3-55c34d99ddc4), 
порушень щодо своєчасності подання Звіту, повноти інформації, зазначеної у 
Звіті, відповідності його оформлення вимогам, достовірності включених до 
нього відомостей не встановлено. 

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

Уповноважена особа 
Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 
головний спеціаліст відділу моніторингу 
та перевірок ризикових операцій Департамен1У 
запобігання політичній корупції 

(посада) (r
т

ідш1с) (власне ім'н, прізвище) 

* У разі нкщо політична партін не отримувала кошти державного фінансування або 11е отримала право
державного фінансування статутноУ діяльності за звітний період, заз1-1ачається про неотримання державного
фі1-1ансування.
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобіга,-шя корупції не надходила інформація стосов110 
заходів, вжитих під час або за результатами перевірю1 Звітів за попередні звітні періоди, пода11их відповідною 
політичною партією, зазначаєтьсн про ненадходження такоУ інформації. 
*** Зазначається про те, що політ�І'н1а партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо. 
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