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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції 

�-()'1._.ru:fL'1.._ № �� '1.._'L.
(дата) 

про результати аналізу Звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

:Q. �.'l...cfL'L 

(дата) 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з 
питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) за IV квартал 
2020 року 

«ОСНОВА» 

(ідентифікаційний код 33146358) 

(найменування політичної 11артї�) 

За результатами аналізу Звіту встановлено: 

І. Своєчасність подання Звіту. 

2. Відповідність оформлення Звіту політичної партії «Основа» (далі - Партія),
включених до нього звпних даних вимогам законодавства.

З. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації. 

З. І. У пункті 2.1 глави 2 «Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що 
перебуває на праві користування політичної партії» розділу І Звітів Партії, 
Черкаської обласної (ідентифікаційний код 42615806) та Кам'янської міської 
(ідс11тифікаuійний код 4163766 І) організацій Партії відображено відомості про майно, 
що знаходиться у користуванн�, а саме: 
І lартії - приміщення за адресою: вул. Борисоглібська, буд. 6-Б, м. Київ; 
Черкаської обласної організації Партії - приміщення за адресами: вул. Ярослава 
Мудрого, 22, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл., вул. Берегова, 5, 
смт Лисянка, Черкаська обл., вул. Миру, 86, м. Городище, Черкаська обл.; 
Кам'янської обласної організації Партії приміщення за адресою: 
проспект Лношкіна, буд. І 05, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. 
f І роте у пункті 2.1 глави 2 «Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що 
перебуває на праві користування політичної партії» розділу І зазначених Звітів не 
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вказано відомості про власника приміщення, що є порушенням пункту 1 частини 
дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що 
діяла на день опублікування Закону України від І 9.12 .2019 № 41 О-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії 
політичній корупції») (далі - Закон), пункту 2 розділу І та пункту 7 розділу 11 
Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати 
і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за Nol 185/29315 (далі- Положення). 

3.2. У звітах Запорізької (ідентифікаційний код 42046241 ), Тернопільської 
(ідентифікаційний код 41977097) та }Китомирської (ідентифікаційний код 41977097) 
обласних організацій Партії не відображено відомості про поточні рахунки в 
установах банків та не додано довідки банків про рух коштів по зазначених 
рахунках, що с порушенням частин дев'ятої та дванадцятої статті 17 Закону та 
підпункту 2 пункту І О розділу П Положення. 

Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне 
правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про адміністративні 
11равопорушення. 

4. Відсутність порушень зш<онодавства щодо фінансування політичних партій та
використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі.

5. І Іоруше111т зако,юдавства щодо фінаІLсування передвиборно{ агітаціт· 11е
встш10влюються у зв 'язку з внесет-tям змін до статті 17 За1ш1-1у Украі11и

«Прополітич11і партіі в Украіні» Зако,101\11 Украіни від 19.12.2019 № 4/0-ІХ

«Про внесення зл4ін до дея,шх законів Украіни щодо запобігання і протиді{

політичніи корупціі».

6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно
повідомити) відповідні органи (посадові особи) , не виявлено.

Рух коштів на рахунку Партії UA923348510000000002600133909 в 
ПАТ «ПУМБ» за звітний період становить: сальдо на початок періоду - 34 897,78 грн, 
обороти по дебету - 27 158,36 грн, обороти по кредиту - 2 807,00 грн, сальдо на кінець 
періоду - І О 546,42 гривень. 

Рух коштів на рахунку Черкаської обласної організації Партії 
UА22305299000002600402 І 604967 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за звітний період становить: 
сальдо на по•�аток періоду - 309,85 грн, обороти по дебету - 17 152,00 грн, обороти по 
кредиту - 20 906,00 грн, сальдо на кінець періоду- 4 063 ,85 гривень. 

В.о. керівника Департаменту 
.ишобіІ-анш1 політичній корупції 
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Оксана ПРИМА ЧЕНКО 
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