ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
'L(h. (:i,\. 1"1J:Y'l.'L. № � 'L.'L
(дата)

висновок

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

І. Вступна частина

Відповідно до статгі 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»
Департаментом запобігання політичн1и корупц11 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))

«РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПЛАТФОРМА»
(найменування політичної партії)

00049153

(іде1-пифікаційн11й код політичної партії)

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021»
03.12.2021

(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

НАКОНЕЧНИЙ Андрій Олегович

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

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи політичної партії)
Міс11е111аходженю1 політичної партії:

вул. Кирилівська, буд. 63-Д, м. Київ

Фактичне місцезнаходже�ІІ-ІЯ політич�юї партії:

збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи:
Kim,1<ic1·1, працюючих:
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Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звіп10му періоді:

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 «РЕСПУБШКАНСЬКА 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 УТ «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 COVlD-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-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
14.12.2021 за кодом 418507604371, 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).
Згідно з відомостями, зазначеними у пункті 1 «Об'єкти нерухомості»
розділу І Звіту Партії, у Партії на праві користування перебуває частина
нежитлового приміщення площею 12 кв. м за адресою: вул. Кирилівська,
буд. 63-Д, м. Київ, відповідно до договору найму (оренди) частини нежитлового
приміщення від 01.11.2019 № 7, укладеного з ПрАТ «Фармація-2000»
(ідентифікаційний код 30636477), Акту прийому-передачі частини нежитлового
приміщення від 01.11.2019 та додаткового договору від 01.01.2021 № І, яким
внесено зміни до п. 5.1 договору найму (оренди) частини нежитлового
приміщення від 01.11.2019 № 7 щодо зміни розміру орендної плати з 300,00 грн
на місяць до 2 000,00 гривень.
В Партії на умовах трудового договору працює 2 особи та І особа на
громадських засадах.
У пункті б «Нематеріальні активи» розділу І Звіту Партії відображено
відомості про активи, які перебувають у власності Партії, а саме:
сайт Партії (за посиланням: https://republicaп-platfoгm.oгg/), дата виникнення
права 30.08.2019;
операційна система Windows 10 Pгofessional 64-Ь Uk, дата виникнення права
25.09.2019.

з
Довід/(ово. До 03.04.2012 Партія мала н.аі'ІМенування політична партія «УІ(раїнська
республікансма партія «Собор>>, у зв 'язку з цим, більшість місцевих організацій містить
попереднє наіІМенування Партіі".
Відповідно до відомостей з Реєстру символік громадських формувань
Департаменту нотаріату та дер;жав,юї реєстрацй Міністерства юстиції Украіни
12.07. І 995 зареєстроват-ю символіку політичної пар тії « Українська республіканська
партія «Собор» (свідоцтво № 127 від 12.07.1995).

З відкритих джерел інформації виявлено, що в соціальній мережі Facebook
зареєстровано низку сторінок Партії та 'іі місцевих організацій, а саме:
Республіканська платформа @republicplat · Політична партія, сторінка
активна;
Республіканська Платформа Київщина @resplat · Політична організація,
остання публікація 21.10.2020;
Республіканська Платформа - місто Тернопіль, остання публікація
20.10.2020.
За даними бібліотеки реклами соціальної мережі Facebook у звітному періоді
Партією розміщувались рекламні публікації орієнтовно на загальну суму
73 долари США; інформацію щодо оплати реклами в мережі Facebook відображено
у відповідному розділі Звіту Партії та надано підтверджуючі документи.
У
звітному
періоді
з
поточного
рахунку
Партії
UA І 63226690000026007301284275 здшснено витрати на загальну суму
157 907,95 грн, з них: заробітна плата та податки і збори з неї - 45 135,93 грн,
оренда приміщення - 4 258,02 грн, оплата послуг з наповнення та
адміністрування сайту Партії - l05 000,00 грн, оплата хостингу - 3 195,00 грн,
комісія банку - 319,00 гривень.
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 кошт1в
виключно у безготівковій формі не встановлено.
2. І .4. Правомірність здійснення внескі.в та дотримання пол1тичною парт1єю
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з
порушенням вимог законодавства
У звітному періоді на користь Партії надійшли грошові внески від ПЛ «Ян»
(ідентифікаційний код 20036365) на зальну суму 165 000,00 грн, що
підтверджується копією виписки банку.
Також у звітному періоді на користь:
Партії надійшли внески від Наконечного А.О. у вигляді оплатим реклами в
мережі Facebook на загальну суму 1 935, 12 грн, що підтверджується коп1єю
виписки банку з картки фізичної особи, яка надала внесок;
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Київської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 22869388)
надійшов спонсорський внесок від Усачова О.О. у вигляді оплати за реєстрацію
доменного імені гepublicanpaгty.kiev.ua у сумі 282,00 гривень.
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
фінансового аудиту не передбачено.

щор1чноrо

внутрішньопартійного

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 інформація про діяльність політичної партії

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках
Рух коштів на рахунку Партії
UA163226690000026007301284275 в
АТ КБ «Приватбаню> за звітний період становить: залишок на початок періоду 137 ] 52,69 rрн, обороти по дебету-157 907,95 rрн, обороти по кредиту-165 000,00 грн,
залишок на кінець періоду-144 244,74 гривень.
На поточних рахунках місцевих організацій Партії станом на 30.09.2021
операції не здійснювалися, залишки коштів становили:
UA573 I І 7440000026002055833422, відкритий Житомирською обласною
організацією Партії в АТ КБ «Приватбанк» - рахунок закрито 19.07.2021;
UA773 І 54050000026005052323052, відкритий Кам'янець-Подільською
міською організацією Партії в АТ КБ «Приватбанк» - 250,00 гривень;
UА6 І 3226690000026004300737748, відкритий Київською обласною
організацією Партії в АТ «Ощадбанк» -266,77 гривень;
UA 76335 І 060000026007300702681, відкритий Краматорською районною
організацією Партії в АТ «Ощадбанк» -56 085,32 гривень.
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 ІІІ квартал 2021 року (унікальний
ідентифікатор Звіту - 463e3860-5437-l lec-b5d3-55c34d99ddc4) 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,
головний спеціаліст відділу
проведення перевірок Департаменту
запобігання політичній корупції
(посада)

(власне ім'я, прізвище)

*Уразі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право державного
фінансування статутної діяльності за звітний період, зазначається про неотримання державного фінансування.
** У разі яt<що до Націо1-1аль1-юrо агентства з питань запобігання t<Орупції не надходила інформація стосовно
заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, пода11их відповідною
політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації.
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.

