
висновок 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
'L�. О'\. 'І.§У1.. 'L № � 'l... 'L

(дата) 

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

У)_� . о,\ . 'LO"L '1-
(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 проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«ГРОМАДЯНСЬКА ПЛАТФОРМА» 
(до 01.04.2021 Всеукраїнське об'єднання «Народні герої») 

(найменування політичної партії) 

40558956 
(ідентифікаційний код політичної партії) 

за період з «01.01.2021» по «31.03.2021» 

01.12.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання коругщії) 

ПУГ АСЕЙ Сергій Володимирович 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії) 

ПУГ АСЕЙ Ілля Сергійович 
(прізвище, ім'я, 110 батькові уповноваженої особи політичної партії) 

Місне;11аходжс1-111я політичної партії: вул. Мечнікова, буд. 4/ 1, офіс 18-Б, м. Київ 

Факт11чне місLLезнаходження політичної партії: збігається З місцезнаходженням 

Кількість місцевих організаLLій зі статусом юрид�1•1ної особи: 11 

Кіль1,ість працюючих: 2 (на громадських засадах) 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному 11еріо;,1і: 
0,00 гривень 
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П. 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 «ГРОМАДЯНСЬКА ПЛАТФОРМА» (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 Vl «Заключні 
положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 09. І 2.2020 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoY-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Відповідно до інформації, отриманої на електронний запит Національного 
агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 
21.12.2021 за кодом 519351967288, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у 
Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний 
реєстр). 

Довід1<0во: Згідно з відомостями з Єдшюго дер:;1сав1-юго реєстру 12. 05. 20 І б 
зареєстровано громадську організацію «Народні героі'» {ідентифікаційний код 
40478462), місцезнаход:;1сен1mл4, якоі є: вул. Сластіона, буд. 58, кв. Зб, м. Львів. Один 
із заСІ-ювників цієї організацй є головою Контрольно-ревізійноі комісії Львівськоі.' 
регіонально і парторганізації Партії {ідентифікаційний код 407 34834). 

Згідно з копіями документів, що містяться в реєстраційній справі Партії, 
отриманої з Єдиного державного реєстру на запит від 21.12.2021 за кодом 
53 І 15597909, виявлено, що: 

11.02.2021 відбувся Позачерговий З'їзд Партії, порядок денний якого містив 
питання переобрання голови Партії, затвердження нового найменування та нової 
мети діяльності Партії, затвердження нової редакції Статуту та Програми Партії, 
переобрання керівного складу Партії. Зазначене зафіксовано протоколом 
№ І І /02/21, який підписано головуючим З'їзду Котеляк Л.Л. та секретарем З'їзду 
Зібран А.І, справжність підписів яких засвідчено приватним нотаріусом 
Львівського міського нотаріального округу Ярош О.В. 02.03.2021 та зареєстровано 
в реєстрі за №№ 377, 378. Відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат» 
за вчинення нотаріальних дій справляється плата, розмір якої визначається за 
домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою; 

І 1.02.2021 членом вищої Ради Партії Котеляк Л.Л. подано заяву до 
Міністерства юстиції України з метою проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про Партію, а саме: зміна найменування, зміна місцезнаходження, зміна 
органів управління, зм1на інформації для здійснення зв'язку, зміна 
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керівників/членів керівного органу або відомостей про таких осіб, зміна особи, яка 
може вчиняти дії від імені юридичної особи або відомостей про таку особу, зміна 
установчих документів, зміна мети діяльності. Зазначена заява підписана 
Котеляк Л.Л., справжність підпису якої засвідчено приватним нотаріусом 
Львівського міського нотаріального округу Ярош О.В. 11.02.2021 та зареєстровано 
в реєстрі за № 228. Відповідно до статrі 31 Закону України «Про нотаріат» за 
вчинення нотаріальних дій справляється плата, розмір якої визначається за 
домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою; 

26.02.2021 державним реєстратором Довгаль А.А. складено правовий висновок 
щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих 
для державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію Всеукраїнське 
об'єднання «Народні герої», що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому 
числі змін до статуту та програми. Зазначений правовий висновок затверджено 
31.03.2021. Водночас відповідно до статrі 36 «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», за державну 
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та 
благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, 
справляється адм1н1стративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. 

У пункті 2 «Інші внески» розділу ІІ «Внески та інші надходження» Звіту 
відображено відомості про спонсорські внески від Котеляк Л.Л., Пуrасей С.В. та 
Волошина М.М., наданих у вигляді «внески роботами, товарами або послугами» на 
загальну суму б 770,00 гривень. 

Національне агентство листом від 31.12.2021 № 52-04/91849-21 направило 
запит до Партії про надання документів та інформації стосовно отриманих внесків. 
Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового 
відправлення цей лист отримано 06.01.2022. 

Листом від 14.01.2022 № 14/01-1 (вх. від 14.01.2022 № 2406/0/07-22) Партія 
. . 

надала пщтверджуюч1 документи, а саме: 
- копію квитанції від 12.02.2021 № 0.0.2012201575.1 про сплату

адмі1-1істративноrо збору ч/з Котеляк Л.Л. на суму 690,00 гривень;
копію квитанції від 12.02.2021 № О.0.2012194360.1 щодо скорочених термінів
надання послуги у сфері державної реєстрації ч/з Котеляк Л.Л. на суму
І 380,00 гривень;

- копії квитанц1и від 12.02.2021 №№ 0.0.2012201575.2, 0.0.2012194360.2 про
сш�ату банківської комісії ч/з Котеляк Л.Л. на загальну суму 50,00 гривень;

- копії довідок, виданих приватним нотаріусом Львівського міського
нотаріального округу Ярош О.В. щодо оплати Котеляк Л.Л. нотаріальних дій
(засвідчення справжності підписів на протоколах та заявах) на загальну суму
2 700,00 гривень;

- копію довідки, наданої приватним нотаріусом Миргородського міського
нотаріального округу Полтавської області Гіль Д.В., за сплату
Пугасеєм С.В. послуги з оформлення документів на суму 1 400,00 гривень;

- копія договору оренди приміщення від 11.02.2021 № 02/11 /2 І, укладеного між
фізичною особою Волошиним М.М. та головою політичної партlІ
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Всеукраїнське об'єднання «Народні Герої» Котеляк Л.Л. щодо оренди 
приміщення за адресою: вул. Мечникова, буд. 4/1, офіс 18-Б, м. Київ, площею 
30 кв. м ., на 2 ГОДИНИ 11.02.2021; 

висновок, складений відповідно до Методології визначення розміру (суми) 
внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 16.11.2018 № 2596 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 10.12.2018 за № 1397/32849, відповідно до якого розмір внеску 
становив 550,00 гривень. 

У звітному періоді: 
підприсмства, установи, організації, засновані/створені для виконання 

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), 

транспортні засоби, цінні папери, грошові кошти та нематеріальні активи відсутні; 
грошові внески, кошти державного фінансування та інші надходження не 

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

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, 
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 кошпв 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог 
закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

У звітному 
Котеляк Л.Л., 
б 770,00 гривень. 

перюд1 на користь Партії надійшли спонсорські внески вщ 
Пуrасей С.В. та Волошина М.М. на загальну суму 

Порушень обмежень та вимог, передбачених статтею 15 Закону, не 
встановлено. 

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 щорічного внутрішньопартійного фінансового 
аудиту не передбачено. 
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