
 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Н А К А З 

_____________________  № ___________ 

Київ 

 

 

Про перерахування бюджетних 

коштів політичним партіям   
 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції»,  

ст. 175 Закону України «Про політичні партії в Україні», наказу Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 20.01.2022 № 31/22 «Про розподіл 

бюджетних коштів» (зі змінами) 

н а к а з у ю: 

1. Перерахувати політичній партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 20069956) кошти, виділені з державного 

бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до 

п. 2 ч. 1 ст. 175 Закону України «Про політичні партії в Україні» в розмірі 

25 відсотків загального розміру такого державного фінансування для політичної 

партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» у  

сумі 18 739 822,50 гривні.  

2. Перерахувати політичній партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»  

(код ЄДРПОУ 21715714) кошти, виділені з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до п. 1 ч. 1  

ст. 175 Закону України «Про політичні партії в Україні» в розмірі 25 відсотків 

загального розміру такого державного фінансування для політичної  

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» у сумі 9 962 695,00 гривень.  

3. Перерахувати політичній партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»  

(код ЄДРПОУ 21715714) кошти, виділені з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до п. 2 ч. 1  

ст. 175 Закону України «Про політичні партії в Україні» в розмірі 25 відсотків 

загального розміру такого державного фінансування для політичної  

партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» у сумі 18 560 508,75 гривні. 

4. Перерахувати політичній партії «СЛУГА НАРОДУ» (код ЄДРПОУ 

40422142) кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної 

діяльності політичних партій, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 175 Закону України «Про 
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політичні партії в Україні» в розмірі 25 відсотків загального розміру такого 

державного фінансування для політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» у  

сумі 98 792 077,50 гривні.  

5. Управлінню планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності забезпечити: 

1) перерахування політичній партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 20069956) на розрахунковий рахунок  

№ UA723808380000026048700741786, відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК», 

коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичних партій, у розмірі, зазначеному в п. 1 цього наказу; 

2) перерахування політичній партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

(код ЄДРПОУ 21715714) на розрахунковий рахунок  

№ UA393805820000026007030316815, відкритий в АТ «МІЖНАРОДНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», коштів, виділених з державного бюджету на 

фінансування статутної діяльності політичних партій, у розмірі, зазначеному в  

пп. 2, 3 цього наказу; 

3) перерахування політичній партії «СЛУГА НАРОДУ»  

(код ЄДРПОУ 40422142) на розрахунковий рахунок  

№ UA023805260000026007001059741, відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС», коштів, 

виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 

політичних партій, у розмірі, зазначеному в п. 4 цього наказу. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату 

Національного агентства з питань запобігання корупції Ігоря ХОХИЧА. 

 

 

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції                   Олександр НОВІКОВ 

 


