
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
" . о,. 'l.Cf1..'L № '1....'"L 

(дата) 

висновок 

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

№ \.�\ 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті J 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичюи корупції апарату І Іаціональноrо 
агентства з питань запобігаrшя корупції проведено перевірку Звіту політич11ої 
партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі -
Звіт) 

квартальний 
(тип Звіту (квартал1,ний/уто11нюючий)) 

«РУХ ЗА РЕФОРМИ» 
(найменування політичної партїt) 

39347586 
(ідентифікаційний код політичної партії) 

за період з «О 1.04.2021 » по «30.06.202 l » 

30.11.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питан�, запобігання корупції) 

ДАНКЕВИЧ Анна Вікторівна 
(11різвище, ім'я, по батькові керівника політи,1ної партії) 

(прі1Rи111е, ім'я, по біІтhкОRі упоRнОRаженої особи політичної партії) 

Місцезнаходження 1юлітичноі партії: вул. Гончара Олеся, буд. 35, м. Київ 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місневих ор,·анізацій зі статусом юридичної особи: 2_ 

. . 

Кіт,кіст1, працюючих: ВІДСVТНІ 

Сума коштів державного фінансування на статутну діял1,1-1ість, отримана політичною партією у звітному періоді: 
0,00 гривень 
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Резолютивна частина 

2.1. Результати аналізу дотримання законодавства у сфері державно1-о 
контролю за діяльністю політичних партій 

2.1. l. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «Рух за реформи» (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 У країні» (далі - Закон), з урахуванням положень пункту 5 розділу УІ 
«Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 No 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обме)кувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території У країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoY-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Відомості про місцезнаходження Партії, зазначені у Звіті Партії, відповідають 
інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), 
отриманій на електронний запит Національного агентства з питань запобігання 
корупції (далі - Національне агентство). 

У пункті І «Об'єкти нерухомості» розділу 1 Звіту зазначено відомості про: 
нежитлове приміщення (офіс) загальною площею 27 кв. м. за адресою: 

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ; 
нежитлове приміщення (офіс) загальною площею 10 кв. м. за адресою: 

вул. Олеся Гончара, буд. 35, м. Київ. 
Зазначені приміщення надано Партії як негрошові внески вщ 

ТОВ «Консалтингова компанія «Успішний старт» та ТОВ «ЦЕНТР ДА ВІНЧІ», про 
що детально зазначено у пункті 2.1.4 цього Висновку. 

У звітному періоді: 
п іл пrиємства. установи. організації, засновані/створені для виконання 

статутних завдань, у Партії відсутні; 
цін1-1с рухоме майно (крім транспортних :3асобів), транспортні засоби, цінні 

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

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

Під час перевірки звіту виявлено наступне. 
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру (запит від О 1.12.2021 

за кодом 505932908886) 20.05.202 l щодо Київської міської організаuії Партії 
(ідентифікаційний код 3397360 І О, далі - Організація) державним реєстратором 
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(Ізмайлов А.Р., Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, 
м. Київ) здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу 
( І 000721070003032963), а саме: зміна інформації для здійснення зв'язку з 
юридичною особою, зміна відомостей про членів керівних органів громадського 
формування, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, 
зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна найменування юридичної особи 
(повного та/або скоро 1..1е1-юго ). 

Вказані відомості підтверджено копіями документів з реєстраційної справи, 
а саме: протоколом чергового засідання Конференції Київської міської 
організації Партії від 03.05.2021 № І, заявою про державну реєстрацію змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР від 05.05.2021; документом 
про сплату адміністративного збору (квитанція від 05.05.2021 № ГlН І 09959). 

Однак у пункті 2 «Інші внески» роздіJІу ІІ або у розділі IV «Зобов'язання 
фінансового характеру» Звіту Організації відсутні відомості про спонсорські 
внески від фізичної чи юридичної особи, що здійснила оплату послуг приватного 
нотаріуса, та від Яценка Андрія Ігоровича, який здійснив оплату адміністративного 
збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Організацію у сумі 
690,00 грн, або про фінансові зобов'язання Організації перед зазначеними особами. 

У зв'язку з цим до Партії направлено запит щодо порушеного питання. 
18.01.2022 Партія через електронний кабінет Реєстру надала пояснення щодо 

технічної помилки при поданні до Реєстру Звіту Партії, у зв'язку з чим не були 
зазначе11і відомості про спонсорські внески від Яценка Андрія Ігоровича, який 
здійснив 011лату адміністративного збору та оплату послуг з нотаріального 

. . . . 

засвщчення справжност1 пщпис1в на документах. 
Таким чином, 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, встаиовлено неповноту, а саме: невідображе11ня у 
пункті 2 «f нші внески» розділу ll Звіту Організації відомостей про спонсорські 
внески від Яценка Андрія Ігоровича, який здійснив оплату адміністративного збору 
за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Організацію у сумі 
690,00 грн та оплату нотаріальних послуг, що є порушенням пункту 2 частини 
одинадцятої статті 17 Закону. 

Зазначене порушення є шдставою для складання протоколу про 
адм1н1стративне правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). 

Нсдостовір11ість відображеної у Звіті інформації не встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових кошт1в 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання пол1тичною партtєю 
ви юг закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійс11е11их з 
порушенням вимог законодавства 
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У звітному періоді на користь Партії грошов1 внески в1д фізичних та 
юридичних осіб не надходили. 

Водночас у пункті 2 «Інші внески» розділу П Звіту Партією відображено 
відомості про отримання негрошових внесків від: 

І. ТОВ «Консалтингова компанія «Успішний старт» (ідентифікаційний код 
40220581) у вигляді безоплатного користування нежитловим приміщенням згідно з 
Договором про співробітництво від 02.07.2020 № 77/2020. 

Відповідно до Угоди від 20.04.2021 № 1 дію зазначеного договору достроково 
припинено та зазначене майно повернуто надавачу, що підтверджується Актом 
повернення об'єкта позички від 20.04.2021. 

Відповідно до Висновку про визначення розміру (суми) внеску на підтримку 
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг від 20.04.2021, складеного за 
Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у 
формі робіт, товарів або послуг, затвердженою рішенням Національного агентства 
від 16.11.2018 № 2596 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України І 0.12.2018 
за No 1397/32849, яка діяла на дату складання Висновку (далі - Методологія), 
вартість майнового внеску за квітень 2021 року оцінено у розмірі І О 908,00 гривень. 

2. ТОВ «Центр да Вінчі» (ідентифікаційний код 34926075) у вигляді
безоплатного користування частиною нежитлового приміщення згідно з договором 
позички нежитлового приміщення від 20.04.2021. Вказане товариство є власником 
зазначеного приміщення, що підтверджується інформаційною довідкою від 
01.12.2021 № 287871546 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Відповідно до Висновку про визначення розміру (суми) внеску на підтримку 
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг від 03.05.2021, складеного за 
Методологією, вартість майнового внеску за травень та червень 2021 року оцінено 
у розмірі б 574,00 гривень. 

У звітному періоді порушення порядку отримання внесків 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 щор1чного 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. Додап,ова інформаціи про діильність політичної партії 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

У звітному періоді Партія не мала рахунків в установах банків. 

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