
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
\ �' �'\ ' 'l.crL 'l_ № '"L?,d 'L. '1_ 

(дата) 

висновок 

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

\ °'.) ' ол . '"L� '1-"l_ 
(дата) 

І. Вступна частина 

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

квартальний 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«ВИМАГАЄМО ЗМІН» 
(найменування політи•1ної партії) 

39796473 
(іде,пифікаційний код політичної партії) 

за період з «О 1.04.2021 » по «ЗО.06.2021 » 

23.11.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з 11итань запобігання корупцїІ) 

ЛЄТУШОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії) 

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи політичної партії) 

Місцезнаходження політично·� партії: вул. Гончара Олеся, буд. 35, М. Київ, О І 054 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 2 

Кількість працюючих: відсутні 

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 аналізу дотримання законодавства у сфері державного 
контролю за діяльністю політичних партій 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «ВИМАГАЄМО ЗМІН» (далі - Партія) подано до 
Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр) з дотриманням 
строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» (далі - Закон), з урахуванням положень 
пункту 5 розділу УІ «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 (далі - Єдиний державний реєстр), отриманим на 
електронний запит Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі- Національне агентство) від 16.12.2021 за кодом 477712873881. 

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, rрошов1 кошти та нематер1алью активи вщсутю; 
грошові внески, кошти державного фінансування та інші надходження 

не надходили; 
платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися; 
зобов'язання фінансового характеру відсутні. 

Партія має дві місцеві організації, які в установленому порядку набули 
статус юридичної особи, відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру яких додані до Звіту Партії. Місцезнаходження Київської 
міської організації Партії (ідентифікаційний код 39974935): вул. Олеся Гончара, 

буд. 35, м. Київ, співпадає з місцезнаходженням Партії. 
Нежитлове приміщення за вказаною адресою площею 20 кв. м надано Партії 

20.04.2021 в безоплатне користування як спонсорський внесок від Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Центр Да Вінчі» (ідентифікаційний код 34926075), 
загальна сума якого становить 13 000,00 грн та визначена відповідно до 
Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у 
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формі робіт, товарів або послуг, затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від І б. І 1.2018 № 2596 та зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849 (далі-Методологія). 

Відображені у пункті І «Об'єкти нерухомості» розділу І «Майно 
та нематеріальні активи» Звіту Партії відомості про власника зазначеного 
об'єкта відповідають інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, отриманій 1 О.О 1.2022 за номером 294087597. 

Крім цього, впродовж квітня 2021 року Партія безоплатно використовувала 
приміщення загальною площею 48 кв. м за адресою: вулиця Дніпровська 
набережна, буд. 19В, м. Київ, на підставі Договору про співробітництво 
від 26.09.2019 № 01/lOa та Додаткової угоди від 08.10.2019 № 2 до цього 
Договору, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Консалтингова компанія «Успішний старт» (ідентифікаційний код 40220581). 
Загальна сума спонсорського внеску у звітному кварталі від зазначеної юридичної 
особи визначена відповідно до Методології та становить 13 664,00 гривень. 

Під час перевірки виявлено, що 20.04.2021 проведено державну реєстрацію 
змін до відомостей про Партію та 20.05.2021 - про Київську міську організацію 
Партії, зокрема: зміни відомостей про членів керівних органів громадського 
формування, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, 

зміни місцезнаходження юридичної особи тощо. 
Так, на електронні запити Національного агентства від 11.0 І .2022 за кодами 

449678190876 та 254432019143 з Єдиного державного реєстру отримано копії 
документів з реєстраційних справ, що свідчать про наявність витрат, пов'язаних 
з діяльністю Партії у звітному кварталі, відомості про які не відображено у Звітах 
Партії, їі місцевої організації, а саме: 

копії документів про сплату двома фізичними особами (Лєтушовою 
Анастасією Сергіївною та Яценком Андрієм Ігоровичем) адміністративного 
збору у загальній сумі 1380,00 грн за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про Партію та Київську міську організацію Партії; 

копії протоколу від 22.03.2021 № 8 позачергового засідання З'їзду Партії, 
протоколу від 03.05.2021 № І чергового засідання Конференції Київської міської 
організації Партії та довіреності від 05.05.2021, які містять інформацію про 
оплату послуг з нотаріального засвідчення справжносп пщписів на документах, 
згідно зі статтею 3 l Закону України «Про нотаріат». 

З метою отримання інформації про оплату зазначених витрат Національним 
агентством направлено запит до Партії від 12.01.2022 № 50-23/1384-22. Шляхом 
надсилання документу через електронний кабінет Реєстру (від 19.01.2020 
№ 3701 О) Партія повідомила, що помилково не зазначила відомості про 
спонсорські внески цих осіб при заповненні Звіту. 

Таким чином, встановлено неповноту інформації у Звіті, що полягає у 
невідображенні у Звітах Партії та Київської міської організації Партії відомостей 
про спонсорські внески фізичних осіб, які здійснили оплату адміністративного 
збору у загальній сумі 1380,00 грн за проведення 20.04.2021 та 20.05.2021 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також оплату 
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послуг з нотаріального засвідчення справжності підписів на документах, що є 
порушенням пункту 2 частини одинадцятої статті 17 Закону та підставою для 
складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 21221

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
За результатами перевірки Звіту 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 поттичною парпєю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

Порушень законодавства щодо здійснення внесків не встановлено. 

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 щор1чноrо 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 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

У Партії відсутні рахунки в установах банків України. 

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

До Національного агентства з питань запобігання корупції така інформація 
не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 
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2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний 
ілентифікатор Звіту а423 Юс0-е1"90- І І eb-b63a-0d28 I be7db01) встановлено 
не11овноту інформації, 11ро що зазначено у 11ід11ункті 2.1.2 пункту 2.1 uьoro 
Висновку. 

Оз11ак інших поруше11ь зако11одавства, про які повідомлено (необхідно 
повідомити) відповідні оrrани (посадові особи), не виявлено. 

Уповноважена особа 
І Іаціонального агентства 
з питань запобігання корупції, 

. . . 

заступник кер1нника в1дд1лу 
пронеденнs� 11еревірок Де11артаменту 
запобігання політичній корупції 

(110сада) (власне ім'я, прізвище) 

*Уразі якщо 11оліти•н1а 11артія не отримувала ко111л1 держа111юго фіна111.:ува1111я або 11с отримала 11раво лержав1юго
фі11а11сува1111я статут1юї діяль11ості 1а 1віт11ий 11еріод, 1а111ачап1,ся 11ро 11еотрима1111я дсржав1ю1·0 фі11а11суван11я.
** У ра,і якщо ло І Іаuіо,,альноrо аге1пстuа з 11итань 1апобіга1111я кору11uїі 11е 11ал.холила і11формаuія стосов�ю
заходів, вж11п1х 11ід час або ·1а ре1ут,татам11 11ере1Jірк11 З11ітіІJ 1n no11cpc1t11i ЗІJіт11і 11сріод11, 11ода1111х оіл11ооіююю
110літичною 11артією, зазначасться 11ро 11енадходже1111я такої інформаttії .
.,....., Заз11ачаС'ться про те, 1110 11оліти 1111а 11артія ліяль11ість 1а 1оітш1й псріол 11е здійс11юва.11а, тощо. 


	121_Вимагаємо змін
	Scan
	Scan


	Scan
	Scan




