ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
\'¾,С)},_. '\crL'L
№ � 'L-'L
(дата)

висновок

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

'\, 'LOL'L
(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
(ти11 Звпу (квартал1,ш1Юуточнюю•1ии))

ПОЮТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗАХИСНИЮВ УКРАЇНИ»
(11а�1ме11ува1111я 1юmтич1ю1 вартн}

40306726
(щентиф1ка�.11и1111и код по11пич1ю1 парт11)

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021»
22.11.2021
(дата пода1111я Зn1ту до На111011аль1юrо агентства з питань запоб1rаш1я корупції)

БаганІгорІванович
(прш1ище, 1м'я, 1ю батькоІJ1 кершника 1юлпич1ю1 11арт11}
(пр1звище, 1м я, по батькош уrюшю11ажс1101 особи гюл1п1ч1ю1 партії)

Місцезнаходження гюлітичної партії:

бульв. Академіка Вернадського, 87, кв. 64, м. Київ,
03142

Фактичне місuезнаходже1111я політичної партії:

збігається з місцезнаходженням.

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи:
Кількість працюючих:

відсутні.

Сума коштів державного фінансування
періоді: 0,00 гривень.

�ia

відсутні.

статутну діяльність, отримана політичною партісю у звіт11ому

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 «ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» (далі - Партія)
подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно,

2

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 COVTD-l9, 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, уповноважено10 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 16.12.2021 за кодом 176924487030,
адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з
Єдиного державного реєстру.
Згідно з інформацією зазначеною у пункті 5 «Грошові кошти» розділу J
Звіту, у Партії в АТ «ПУМБ» відкрито 2 поточні рахунки.
На запит Національного агентства від О 1.12.2021 № 5l-04/85650-21 щодо
надання копій банківських виписок про рух кошпв на рахунках
UA8533485 I 0000000002600783838
та
UA9233485l0000000002600083857,
відкритих в АТ «ПУМБ», Партія надала копії виписок за звітний період по
вказаних рахунках.
За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті,
відомостям, 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 перев1рки Звіту порушень законодавства щодо
використання Партією грошових кошт1в виключно у безготівковій формі не
встановлено.
2.1.4. Правомірність здійснення внесюв та дотримання полпичною
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 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
фінансового аудиту не передбачено.

щор1чного

внутрішньопартійного

J

2.2. Законне та цільове в11користа1111я коштів дсржаnrюго фі11а11суuа1111я
ст атутної діяльності політичної партії*

.

Партія
.

не

отримувала права на державне

фінансування статутної

ДІЯЛЬНОСТІ.

2.3. Додаткова інформ�щіи про діяль11ість по;1іт1Р111ої 11артії

('Ja 11собхід1юсті)

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках
Рух коштіrз на рахунках Партії UA8533485 І 0000000002600783838 та
UA9233485 l 0000000002600083857 в АТ «ПУМБ» відсутній (залишок коштів на
початок та кі11ец1, звітного періоду - 0,00 гривень).

2.3.2. Інформація стосовно заходіrз, ожитих під час або за резут,татами

перевірки Звітіrз за 11011ередні з!Зітні 11еріо,ци**

До Національного аrентстІЗа така інформаuія не надходила.
2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії***
У звітному періоді Партія діяльності не здійснювала.
2,4, Заходи рсаrуваню1 (у рюі в11явлення поруше11t,)

За результатами перевірки Зrзіту

Партії за ІІІ коартал 2021 року, унікальний

ідентифікатор Звіту - 2c3890a0-4bae-llec-b739-ddff8fe8437d, порушень щодо
своєчасност1
відповідності

подання
його

Звіту,

повноти

оформлення

інформаuії,

встановленим

зазначено'�'

вимогам,

у

Звіті,

достовірності

включених до нього □ідомостсй, не □ста1юолено.
Ознак інших порушень законодавства, про як1 повщомлено (необхідно
повідомити) нідновідні органи (посадоrзі особи), не оияоле110.
Упооноrзажена особа Наuіональноrо
агентства з питань запобігання корупції,
головний спеuіаліст відділу моніторингу та
перевірок ризикових операцій
Департаменту запобігання політичній кору.fJ:ці{
(11осада)

(t1лас11е ім 'н, nрі111н111с)

* У р:иі нкщо політ11ч11.� парті11 11с отр11мущ1;ю ко111т11 державного фі11.111су11а111111 або 11е отрнмма 11ра110
державного фі11а11суDа1111я статутної діялt,1юсті Ja "J1Jiт1111ri період, 1а111.1 11аст1,ся про 11еотр11ман11я держаD1юго
фі11а11суDа1шя.
н У разі 11кщо до І Іаціо1шл1.,1101·0 агснтстnп з 111па11t, :н11юбігп1111я корупції 11с 11адход11нп інформаці,� сто1:ошю
заходіD, DЖІІПІХ під час або за результnтам11 перевірк11 Звітів за попередні з11іт11і nеріод11, nода1111х ІJідпооішюю
пnліт11•11юю партісю, :ншшчаст1,сн про 11с11а11ходжс1111н такої інформації.
*** Зиз1щ•н�tт1,сн 11ро те, що поліТІР111<1 партін дінль11іст1, 1а 111ітн11і1 111�ріо11 11с ·щійс11ю1шла, тощо.

