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Висновок 
про результати аналізу Звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
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(дата) 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичюи 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 

«СИЛА ЛЮДЕЙ» 
(ідентифікаційний код 39378656) 

(найменування політичної партіі) 

За результатами аналізу Звіту встановлено: 

1. Своєчасність подання Звіту.

2. Відповідність оформлення Звіту Партії, включених до нього звпних даних
вимогам законодавства.

3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.
3.1. У звіті Обухівської міської організації політичної партії «Сила людей» 

(ідентифікаційний код 40053477) не відображено інформацію про платіж та 
залишок коштів на рахунку UA083218420000026006030101838, відкритому 
17.09.2020 в АТ КБ «ПРИВ А ТБ АНК», що є порушенням пунктів 1, 4 частини 

дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що 
діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії 
політичній корупції», далі - Закон). 

3.2. У звіті Обухівської міської організації політичної партії «Сила людей» 
(ідентифікаційний код 40053477) не відображено інформацію про фінансове 
зобов'язання перед Державним бюджетом України станом на 31.12.2020 
у сумі 2 102,00 грн щодо оплати судового збору відповідно до постанови 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.10.2020 у справі 
№ 320/9342/20, що є порушенням пункту 5 частини дев'ятої статті 17 Закону. 
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Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне 
правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

4. Відсутність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій
виключно у безготівковій формі.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації

не встановлюються у зв'язку з внесенням змін до статті 17 Закону України
«Про політичні партії в Україні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії
політичній корупції».

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

Рух коштів на рахунку Партії та найбільший рух коштів на рахунках її місцевих 
організацій становить: 

на рахунку Партії UA803057500000026001053538652 в 
АТ КБ «Приватбанк»: залишок на початок періоду - 22 147,00 грн, обороти по 
дебету - 100,00 грн, обороти по кредиту - 145 932,00 грн, залишок на кінець 
звітного періоду-167 979,00 гривень; 

на рахунку Партії UA593354290000026000054026152 в 
АТ КБ «Приватбанк»: залишок на початок періоду - 107,00 грн, обороти по 
дебету - 66 021,10 грн, обороти по кредиту- 132 309,10 грн, залишок на кінець 
звітного періоду - 66 395,00 гривень; 

на рахунку Сумської обласної організації політичної партії «Сила людей» 
UA613375460000026009055020252 в АТ КБ «Приватбанк»: залишок на початок 
періоду - 62 903,40 грн, обороти по дебету - 275 682,87 грн, обороти по 
кредиту - 241 059,47 грн, залишок на юнець звпного періоду 
28 280,00 гривень; 

на рахунку Криворізької міської організації політичної партії «Сила людей» 
UA263057500000026008053509413 в АТ КБ «Приватбанк»: залишок на початок 
періоду - 61 472,24 грн, обороти по дебету - 237 500,36 грн, обороти по 
кредиту-346 527,10 грн, залишок на юнець зв�тного перюду 
170 498,98 гривень; 

на рахунку Тернопільської міської організації політичної партії «Сила 
людей» UA923387830000026005055131982 в АТ КБ «Приватбанк»: залишок на 
початок періоду - 1 240,82 грн, обороти по дебету - 427 695,82 грн, обороти по 
кредиту - 426 455,00 грн, залишок на кінець звітного періоду - 0,00 гривень. 
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