
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 

\З,. а>- . 'l.an.2-, № 'L + 1 r"Lri_ 
(дата) 

висновок 

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

\ � . О\ ' � 0'?_'2, 

(дата) 

І. Вступна частина 

№ ,,<ь

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 
(тип Зв1ту (квартальний/уточнюючий)) 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(наименування полпично1 парт11j 

21709748 
(1де1-1тиф1кашйt1ий код 1юлпич1ю1 парт11) 

за період з «О 1.01.2021 » по «31.03 .2021 » 

22.11.2021 
(дата подання Зв1ту до Нацюнальноrо агентства з питань запоб1rа1-11-1я корупції) 

Ганна Григорівна Тенетко 
(пр1звище, 1м'я, по батьков1 кершника полпич1-101 парт11) 

(пр1звище, 1м'я, 110 батьков1 у110в11оваже1101 особи пол�тич1101 11артії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Шулявська, буд. 15/23, КВ. 124, М. Київ, 03055 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 13. 

Кількість працюючих: відсутні. 

Сума коштів державноr-о фінансування 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 

Звіт політично'і партії «МОЛОДІЖНА 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), 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 

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 24.11.2021 за кодом 522993236589 станом на 24.11.2021. 

У роздшах «Майно та нематеріальні активи», «Внески та інші 
надходження», «Платежі та інші витрати», «Зобов'язання фінансового 
характеру» Звіту Партії інформація відсутня. 

У Партії відсутні відкриті рахунки в банківських установах. 
Водночас у Звітах місцевих осередків Партії зазначена інформація про 

наявність відкритих рахунків в банківських установах а саме: 
Донецька обласної організації Партії (ідентифікаційний код 37050743) 

UA 723351060000026005300744919 в АТ «Ощадбанк», МФО 335106 . 
Харківська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 26203137) UA 

803515330000026005052339419 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 26203137. 
Крім того, встановлено, що у звітах місцевих осередків Партії за звітній 

період не зазначено інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах, а 
саме: 

Харківської обласно'і організації Партії (ідентифікаційний код 26203137): 
UA 723515330000026003052335266 (978 - Євро) в АТ КБ «Приватбанк», МФО 
2620313 7, дата закриття якого 07.10.2021; 
UA 603515330000026000052337621 (840 - Долар США) в АТ КБ «Приватбанк», 
МФО 26203137, дата закриття якого 07.10.2021; 

Чорноморська міська організації Партії (ідентифікаційний код 40024493): 
UA 573282090000026006010007904 (980 - Українська гривня) АБ «Південний» 
дата закриття якого 26.01.2021. 

У зв'язку з цим Національним агентством направлено запит від 02.12.2021 
№ 53-08/85838-21 до Партії. 
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Листами від 08.12.2021 б/н (вх. від 13.12.2021 № 91295/0/07-21) та 
від 13.01.2022 6/н (вх. від 17.01.2022 № 2629/007-21) Партія повідомила про 
закриття вищезазначених рахунків з наданням довідки та виписки банку щодо 

. . . . . . . 

шдтвердження вщсутносп руху кошпв протягом та на юнець зв1тного перюду 
по ним. 

Кошти державного фінансування не надходили. 
За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, 

відомостей, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та 
довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації, 
неповноту та недостовірність відображеної у Звіті інформації не встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

За результатами перевірки Звіту порушень законодавства використання 
Партією грошових коштів виключно у безготівковій не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною парпєю 
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 політичною партією вимог законодавства щодо проведення 
щорічного внутрішньопарт1иного фінансового аудиту та проходження 
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

У звітному періоді проведення щор1чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Законне та цільове використання коштш державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної діяльності. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

У Партії відсутні рахунки в установах банків України. 

Рух коштів на поточному рахунку Донецької обласної партійної організації 
Партії UA 723351060000026005300744919 в ПАТ «Державний ощадний банк 
України», МФО 335106, за звітний період становить: сальдо на початок періоду 
- 14 042,70 грн, обороти по дебету - 0,00 грн, обороти по кредиту - 0,00 грн,
сальдо на кінець періоду - 14 042, 70 гривень.

Рух коштів на поточному рахунку Харківської обласної партійної 
організації Партії UA 803515330000026005052339419 в АТ КБ «Приватбанк», 
МФО 26203137, за звітний період становить: сальдо на початок періоду -
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0,00 грн, обороти по дебету - 0,00 грн, обороти по кредиту - 0,00 грн, сальдо на 
кінець періоду - 0,00 гривень. 

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

За результатом перевірки Звітів Партії за ІІІ - IV квартали 2020 року 
Національним агентством винесено припис від 11.11.2021 No 50-25/119-21 про 
усунення порушення ч. 7 ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», 
а саме вжиття заходів для закриття банківських рахунків Харківської обласної 
організації Молодіжна партія України (ЄДРПОУ 26203137), відкритих в АТ КБ 
«Приватбанк», МФО 351533, в іноземній валюті, а саме: 

UA 793515330000026030052307256 (USD); 
UA6035 l 5330000026000052337621 (USD); 
UA 713515330000026036052314 І 80 (EUR); 
UA 7235 І 5330000026003052335266 (EUR). 

Листом за вх. від 17.01.2022 № 2629/0/07-22 Партія поінформувала 
Національне агентство про закриття вищевказаних банківських рахунків 
07.10.2021 р, з наданням копії відповідної довідки від АТ КБ «Приватбанк». 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії 

2.4. Заходи реагування 

За результатом перевірки Звіту Партії за І квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту 2Ь І 90ЬЬ0-5355-11 ec-aeda-4d23eb05db83) порушень не 
встановлено. 

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

Уповноважена особа Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 
керівник відділу планування, 
аналізу та узагальнення результатів роботи 
Департаменту запобігання політичній корупції 

(посада) (підпис) (nлзсне ім'я, прізnище) 

* У разі Rкщо політи'tна партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право
держао1юго фі11ансуоа1111я статутної дінльності за зоітний період, заз11а•1ається про неотримання державного
фінансуоання.
•• У разі якщо до Націо11ального аге11тстоа з питань запобігання корупції не надходила інформація стосооно
заходів, вжитих під 'Іас або за результатами перевірки Звітів за поперед11і звітні періоди, поданих відповідною
політн11ною партісю, зазна•�аєтьсR r1po ненадходження такої інформації.
*** Зазначається про те, що лоліти•1на партін дінлt.11ість за ·Jоіп1ий період 11е здійснювала, тощо.
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