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висновок

про результати перевірки Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
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� . OJ)_ . '1.Q')_

(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
(11111 Зві 1у (кварншьн11й/уrо•1нюю•111й))

«ЄДИНА ГРОМАДА»
(наймснуваннн 11011і г11•1tІОЇ 1�артії)

39928255

(ідсю11фікаціі11тй код полі111•1ної 1�артії)

за період з «О1.07.2021» по «ЗО.09.2021 »
06.12.2021

(дата полш111я Звіту ло І Іш1іо11аль11оrо аrс11тства з п1пш1ь запобіrш111я корупнїІ)

ДЕНИСЕНКО Юрій Олександрович
(прізо11ще, ім'я, по баn,ко11і ксріо1111ка політ11ч11ої партїІ)

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи політичної партї1)
Місцезнаходження політичної партії: просп. Героїв Сталінграда, буд. І 0-А, корп. 2, приміщення 37, м. Київ
Фактичне міщезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням
Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи:11
Кількість працюючих: відсутні
Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партісю у звітному періоді:
О.ОО гривень

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 «Єдина громада» (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 VI «Заключні положення» цього Закону та
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постанови Кабінету Міністрів України вщ 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).
2.1.2. Повнота та достовірність інформа,�ії, зазначеної у Звіті
Відомості про ідентифікаційний код, місцезнаходження та керівника Партії, місцеві
організації Партії зі статусом юридичної особи, зазначені у Звіті Партії, відповідають
інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), одержаній на електронний
запит Національного агентства від 09.12.202Іза кодом 212034445236 станом на 30.09.2021
та за кодом 17670609903 станом на 06.12.2021 (дату подання Звіту).
У звітному періоді:
підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання статутних
.
.
завдань, вщсутю;
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 рахунку не здійсюовалися.
У пункті 1 «Об'єкти Nерухомості» розділу І Звіту зазначено відомості про:
офісне приміщення площею 10 кв. м за адресою: просп. Героїв Сталінграду,
буд. 10-А, корп. 2, приміщення 37, м. Київ, яким Партія корис1ується з 23.08.2019.
Інформація щодо власника приміщення підтверджується інформаційною довідкою від
27.О1.2022 No 296717746, одержаною на електронний запит Національного агентства з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
кімнату площею 10,0 кв. м за адресою; просп. Героїв Сталіюраду, 6, корп. 3, кв. 20,
кімн. 2, м. Київ, 0421О, якою Партія користується з 16.08.2021. Інформація про власника
приміщення підтверджується інформаційною довідкою від 27.01.2021 № 296727585,
одержаною на електронний запит Національного агентства з Державного реєстру речових
прав иа нерухоме майно.
Обидва приміщення надано Партії у користування Мельниченко Мариною Юріївною,
про що детально зазначено у пункті 2.1.4. цього Висновку.
У пункті 5 «Грошові кошти» розділу І Звіту наведено відомості про поточний
рахунок Партії UA3632047800000260069248785 l 8 в АБ «Укргазбанк», рух коштів на
якому не здійснювався, залишок на початок та кінець звітного періоду відсутній, що
підтверджено банківською випискою, наданою Партією листом від 06.12.2021 № 30/21
(вх. від І 0.12.2021 № 90658/0/07-21 ).
У розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» зазначено фінансові
зобов'язання перед ТОВ «КИЇВ БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код
40681039) за суборенду частини приміщення площею З м кв. за період з 05.12.2017,
05.06.20І8, 05.12.2018 і 27.06.2019 на загальну суму 7 500,00 грн. Листом від 06.12.2021
№ 30/21 (вх. від 10.12.2021 № 90658/0/07-21) Партією надано копії відповідних
договорш та пояснення.
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.
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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 політичною партією вимог
закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням
вимог законодавства
У звітному періоді на користь Партії грошові внески від фізичних та юридичних
осіб не надходили.
У пункті 2 «Інші внески» розділу II Звіту Партією відображено відомості про
отримання внесюв вщ:
Мельниченко Марини Юріївни у вигляді безоплатного користування нежитловими
приміщеннями, зазначеними у п. 2.1.2 цього Висновку. Листом від 06.12.2021 № 30/21
(вх. від 10.12.2021 № 90658/0/07-21) Партією надано копії відповідних договорів, актів
наданих послуг, пояснень та Висновків про визначення розміру (суми) внеску на підтримку
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг від 15.08.2021 та від 30.09.2021,
складених відповідно до Методолоrії визначення розміру (суми) внеску на підтримку
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої наказом Національного
агентства від 18.05.2021 № 263/21 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.06.2021 за № 773/36395, вартість внесків оцінено у розмірі 5437,00 грн та 5580,00 грн
відповідно.
Порушень щодо здійснення внесків не встановлено.
2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення
щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішньо·го
незалежного аудиту фінансової звітності
У звітному періоді проведення щорічного 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
звітному
періоді
рух
коштів
на
рахунку
Партії
UA363204780000026006924878518 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, не здійснювався,
залишок на початок та кінець звітного періоду - 0,00 гривень.
Рух
коштів
на
рахунку
Київської
обласної
організації
Партії
UA243204780000026009924892988 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478: залишок коштів
на початок періоду - 0,00 грн, обороти по кредиту - 2 270,00 грн, обороти по дебету 60,00 гривень.
2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів
за попередні звітні періоди**
До Національного агентства 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 ПІ квартал 2021 року (унікальний
ідентифікатор Звіту
ae5t'88c0-567d- \ l ес-ЬЬЗ І-9Ь2е29с976а І) 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,
заступник керівника департаменту керівник 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 якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно
заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною
політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації.
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.

