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Перелік скорочень
У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення:
Звіт

Закон

– звіт політичної партії про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру, що подається
за формою, затвердженою рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції від
09.06.2016 № 3 і зареєстрованою у Міністерстві
юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.
– Закон України «Про політичні партії в Україні».

Положення про
порядок подання
Звіту

– Положення
про
порядок
подання
Звіту
політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, затверджене
рішенням Національного агентства від 28.07.2016
№ 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
25.08.2016 за № 1185/29315.

Положення про
аналіз Звіту

– Положення про аналіз Звіту політичної партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, затверджене рішенням Національного
агентства від 08.09.2016 № 26 та зареєстроване в
Міністерстві
юстиції
України
19.09.2016
за
№ 1264/29394.

Місцева
організація

– місцева організація політичної партії, що в
установленому порядку набула статусу юридичної
особи.

Методологія
визначення
розміру (суми)
внеску на
підтримку
політичної партії у
формі робіт,
товарів або послуг

– Методологія визначення розміру (суми) внеску
на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів
або послуг, затверджена рішенням Національного
агентства від 16.11.2018 № 2596, зареєстрована в
Міністерстві
юстиції
України
10.12.2018
за
№ 1397/32849.
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Перелік скорочень

КУпАП

П(С)БО 8

– Кодекс
України
правопорушення.

про

адміністративні

– Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від
18.10.1999 № 242, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 02.11.1999 за № 750/4043.
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1. Коли, як і в

якому вигляді
подається Звіт

БЛОК 1. Коли, як і в якому вигляді подається Звіт?

1.1. Які види Звітів існують, коли їх слід подавати та
який звітний період вони охоплюють?
Законом передбачено такі види звітів:
Квартальний Звіт (ст. 17 Закону),
Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) (ст. 17-7 Закону).
Квартальний Звіт політичні партії подають до Національного агентства
щокварталу, але не пізніше ніж на 40 день після закінчення звітного
кварталу (ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020), зокрема (п. 2
розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту):

Звіт подається:
за І квартал

до 10 травня звітного року,

за ІІ квартал

до 9 серпня звітного року,

за ІІІ квартал до 9 листопада звітного року,
за ІV квартал до 9 лютого наступного за
звітним роком, включно.

Якщо останній день строку
подання Звіту припадає на
вихідний або святковий
день, то останнім днем
строку
подання
Звіту
вважається
наступний
робочий день, що настає за
вихідним або святковим
днем (п. 4 розділу ІІ
Положення про порядок
подання Звіту).

Наразі Звіт подається не пізніше ніж на 40 день після закінчення
здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19),
передбачених
карантином,
встановленим Кабінетом Міністрів України (п. 5 розділу VІ “Заключні
положення” Закону).
Уточнюючий звіт – це звіт, що подається з метою усунення причин, які
зумовили зупинення державного фінансування статутної діяльності
політичної партії.
Подати такий звіт може партія, державне фінансування статутної
діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках,
передбачених ст. 17-7 Закону.
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1.2. Чи можна подати виправлений Звіт?
Ні, законодавством не передбачено подання виправленого Звіту.

1.3. Чи можна відкликати поданий Звіт?
Ні, поданий Звіт не можна відкликати.
Звіти (у тому числі подані з порушенням встановленого строку)
Національне агентство перевіряє у строк, що не перевищує двох місяців з
дня його надходження (ч. 14 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до
16.01.2020).
Датою подання Звіту вважається дата присвоєння реєстраційного
індексу структурним підрозділом Національного агентства, що здійснює
реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності
поштою – дата на поштовому штемпелі підприємства (відділення)
зв’язку, що обслуговує відправника (п. 3 розділу ІІ Положення про
порядок подання Звіту).
Якщо Звіт надійшов до Національного агентства, відкликати його
неможливо, оскільки з цього моменту розпочато його перевірку.

1.4. Які особливості подання Звіту за ІV квартал?
Політичні партії повинні подати Звіт за ІV квартал з дотриманням вимог,
встановлених ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020.
Відомості у Звіті за ІV квартал відображаються наростаючим підсумком
на кінець року окремо щодо політичної партії та кожної її місцевої
організації. Відображення наростаючим підсумком означає, що у Звіт за
ІV квартал вносяться відомості за всі квартали звітного року.
При цьому до такого Звіту додаються копії документів, що підтверджують
відображені у ньому відомості (у тому числі копії платіжних документів,
довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової
звітності) тільки за цей квартал.
Документи, що підтверджують відомості за попередні квартали, не
подаються.
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!

Оскільки Звіт за ІV квартал подається наростаючим підсумком, то
додатково подавати річний Звіт не потрібно.
У Звіті за ІV квартал (наростаючим підсумком) необхідно врахувати та
виправити недоліки та порушення, що були виявлені при аналізі Звітів
за попередні періоди.

1.5. У якій формі потрібно подавати Звіт?
п. 1 розділу ІІ Положення про порядок
подання Звіту
Політичні партії зобов’язані подати до Національного агентства Звіт у
паперовій формі та в електронному вигляді.
Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та
містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом __ аркушів”, найменування посади
керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище,
ініціали та підпис, відбиток печатки.

!

Звіти місцевих організацій повинні бути оформлені аналогічно до
Звіту політичної партії, тобто пронумеровані, прошиті, скріплені
печаткою та підписом. Звіти структурних утворень прошиваються
кожний окремо.

Крім того, Звіт подається в електронному вигляді – на електронних носіях
інформації (CDR-дисках, з’ємних носіях інформації тощо).
Електронний вигляд передбачає наявність Звіту:
у форматі MS Excel, та
сканованої копії Звіту у форматі PDF (сканування проводиться з
роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi та не більше ніж 600 dpi і
зберігається у форматі PDF (*.pdf), де повинні бути закриті відомості
про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом,
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крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню
(прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто,
селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)).

!

Звіт в електронному вигляді повинен відповідати паперовому
варіанту Звіту зі всіма додатками.
Детальніше про строки подання Звітів викладено в запитанні 1.1.

1.6. Чи можна змінювати форму Звіту (колонки, рядки
тощо)?
Ні, встановлену форму Звіту змінювати не можна, оскільки недотримання
форми при підготовці Звіту є грубим порушенням встановлених вимог (п. 3
розділу ІІ Положення про аналіз Звіту).
Також не допускається подання Звіту з виправленнями (закреслення,
помарки, затирання тощо) (п. 5 розділу ІІ Положення про порядок
подання Звіту).

1.7. Що додавати
обов’язковими?

до

Звіту

та

які

додатки

є

п. 10-12 розділу ІІ Положення про
порядок подання Звіту
ч.ч. 11, 12 ст. 17 Закону в редакції, що
діяла до 16.01.2020
До Звіту додають:

1.

Інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру від кожної місцевої організації політичної партії шляхом
заповнення відповідних розділів Звіту, що стосуються місцевої
організації партії, – обов’язково подається разом із Звітом політичної
партії у вигляді додатка;
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2.

Копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості (у
тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух
коштів на рахунках, копії фінансової звітності);

3.

Звіт в електронному вигляді, оформлений відповідно до вимог
законодавства (подається у вигляді додатка до Звіту політичної
партії).

Додатки є складовими частинами Звіту. Їх подає виключно політична
партія.
Крім того, до Звіту за ІV квартал політична партія, її місцева організація
додають:

1.

Висновки щорічного внутрішнього фінансового
діяльності (в разі наявності доходів та/або витрат);

2.

Висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту (в разі
отримання політичною партією державного фінансування).

аудиту

своєї

!

Зазначені висновки є невід’ємними частинами такого Звіту та
обов’язковими до подання.

1.8. Хто підписує Звіт політичної партії з додатками?
абз. 1 п. 1 розділу ІІ Положення про
порядок подання Звіту
ч. 7 ст. 17 Закону в редакції, що діяла
до 16.01.2020
Звіт подається до Національного агентства за підписом керівника
політичної партії (уповноваженої особи політичної партії).
Якщо штатним розписом політичної партії передбачена посада головного
бухгалтера, то Звіт підписує також головний бухгалтер.
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1.9. Хто підписує Звіт місцевої організації зі статусом
юридичної особи?
Звіт місцевої організації, яка має статус юридичної особи, подається за
підписом її керівника (уповноваженої особи місцевої організації) (п. 1
розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту).

При цьому якщо Звіт місцевої організації підписує керівник партії
(уповноважена особа політичної партії), необхідно додати до Звіту
документи, що підтверджують повноваження такої особи.

1.10. Чи можна подавати Звіт за підписом керівника
партії не з оригінальним підписом (копія/факсиміле)?
Ні. Не дозволяється подавати Звіт з неоригінальним підписом керівника
партії, копією такого підпису або факсиміле, оскільки у такому випадку буде
відсутнє належне підтвердження достовірності даних Звіту.
Достовірність даних Звіту підтверджується власноручним підписом
керівника (уповноваженої особи) на останній сторінці Звіту, скріпленим
печаткою політичної партії (п. 13 розділу ІІ Положення про порядок
подання Звіту).

1.11. Як заповнюється графа про персональні дані
керівника на останніх сторінках Звіту?
У графі про персональні дані керівника на останній сторінці Звіту
зазначають реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серію та номер паспорта керівника (уповноваженої особи)*.
*для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Приклад заповнення:
___________________

Керівник (уповноважена особа)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

(підпис)

0

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта*)
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1.12. Які
відомості
необхідно
обов’язково
знеособлювати в електронному форматі Звіту (PDF,
Excel)?
У Звіті у форматі MS Excel і сканованій копії Звіту у форматі PDF повинні
бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з
обмеженим доступом.
Відомості, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я,
по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського
типу, село, без зазначення адреси проживання)), не закриваються (абз. 3
п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

1.13. Чи потрібно знеособлювати відомості у паперовій
формі Звіту?
Ні, відомості у паперовій формі Звіту не підлягають знеособленню.
Вимоги щодо закриття відомостей про фізичну особу, що належать до
інформації з обмеженим доступом, встановлено тільки для Звітів у
форматі MS Excel і сканованої копії Звіту у форматі PDF (абз. 3 п. 1
розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

1.14. Де знайти шаблон електронної форми (Excel) Звіту?
Форма Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру затверджена рішенням Національного агентства
від 09.06.2016 № 3 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України
30.06.2016 за № 904/29034.
Шаблон форми Звіту у форматі MS Excel, розміщений
на офіційному вебсайті Національного агентства в
розділі “Запобігання політичній корупції”.
Відскануйте QR-код, використовуючи телефон або планшет,
щоб перейти до шаблону, або скористайтесь посиланням на
шаблон Звіту:

https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannyapolitychnij-koruptsiyi/normatyvno-pravova-baza/
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1.15. Чи потрібно додавати до Звіту довідку банку по
рахунку у разі відсутності на ньому руху коштів?
Так, для підтвердження відомостей про відсутність руху коштів на рахунку
потрібно додавати до Звіту довідку установи банку.
До Звіту додаються копії документів, що підтверджують усі відображені у
Звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ
банків про рух коштів на рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла
до 16.01.2020).

1.16. Чи потрібно кожного звітного періоду додавати до
Звіту підтверджуючі документи?
Так, до кожного Звіту потрібно додавати копії документів, що
підтверджують відображені у Звіті відомості за відповідний квартал (у тому
числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на
рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).
Приклад:
При безоплатному користуванні партією майном, наприклад, офісним приміщенням,
щокварталу (тобто в кожному звітному періоді) потрібно додавати до Звіту такі
документи:
висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг,
складений відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на
підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг;
документ, що підтверджує безоплатну передачу майна в користування партії
(договір, заява внескодавця);

документи, згідно з якими виникає право власності на майно, для підтвердження
відображених відомостей щодо власника майна, що перебуває в користуванні
партії.

1.17. Що робити у разі виявлення партією технічної або
іншої помилки у поданому Звіті?
Враховуючи те, що законодавством не передбачено подання виправленого
Звіту, то у разі виявлення технічної або іншої помилки у поданому Звіті
партія може письмово повідомити Національне агентство про такі помилки
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направивши листа за підписом керівника партії (уповноваженої особи
партії).
Отримана інформація може бути врахована Національним агентством
при здійсненні аналізу Звіту.

1.18. Якими документами підтверджується право
керівника політичної партії підписувати Звіти місцевих
організацій?
Залежно від організаційної структури партії можливо декілька варіантів
документів, що підтверджують право керівника політичної партії
підписувати Звіти структурних утворень:

1.

Якщо партія є засновником структурних утворень – її керівник може
мати такі повноваження згідно зі Статутом партії (ст. 8 Закону) та/або
рішенням установчих зборів, оформлених Протоколом установчого
з’їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії.

2.

Якщо засновниками структурних утворень партії є фізичні особи –
повноваження на підписання Звіту такого структурного утворення
можуть бути визначені рішенням установчих зборів, з’їзду
(конференції, зборів) відповідного структурного утворення партії.

1.19. Чи потрібно засвідчувати у встановленому порядку
копії підтверджуючих документів, що додаються до
Звіту?
Так, копії підтверджуючих документів потрібно засвідчувати.
Копії підтверджуючих документів, що додаються до Звіту, є додатками до
нього. Про їхню кількість зазначається на останній сторінці Звіту в позиції
“наявність додатків”.
Також Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та
містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади
керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище,
ініціали та підпис, відбиток печатки (абз. 2 п. 1 розділу ІІ Положення про
порядок подання Звіту).
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Таким чином, керівник (уповноважена особа політичної партії)
підтверджує відповідність копій письмовому оригіналу, який знаходиться
у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

1.20. Чим регламентується порядок дій політичної партії
щодо припинення діяльності місцевої організації?
Порядок дій щодо припинення місцевої організації політичної партії
регламентовано розділом IV Закону України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.
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2.1. Станом на яку дату потрібно відображати відомості
у Звіті?
Усі
відомості,
які
включаються до Звіту,
відображаються станом на
останній день звітного
кварталу:

Відомості відображаються:
за І квартал

– станом на 31 березня

за ІІ квартал

– станом на 30 червня

за ІІІ квартал – станом на 30 вересня
за ІV квартал – станом на 31 грудня

2.2. Як відображати найменування партії у разі його
зміни у звітному періоді? Які особливості подання Звітів
місцевих організацій партії після зміни її найменування?
Найменування партії відображається у Звіті станом на останній день
звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1).
Якщо партія у звітному періоді змінила найменування, а найменування її
місцевих організацій залишилися без змін, Звіти таких місцевих
організацій подаються разом зі Звітом політичної партії з новим
найменуванням. При цьому у таблиці “Місцеві організації політичної
партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи” Звіту
відображаються відомості щодо всіх місцевих організацій: і тих, що
змінили найменування на нове, і тих, які цього ще не робили.
Приклади заповнення:
Таблиця «Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи»
НАЙМЕНУВАННЯ
МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Київська обласна
організація політичної
партії «Партія»

00000000

Київська область,
м. Бориспіль,
вул. Героїчна, 15

Луганська обласна
організація політичної
партії «Найкраща
партія»

00000000

м. Луганськ,
вул. Квітуча, 4
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ФАКТИЧНЕ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

РЕКВІЗИТИ БАНКІВ, В ЯКИХ
ВІДКРИТІ РАХУНКИ, ТА НОМЕРИ
РАХУНКІВ

АТ «БАНК»,
МФО 000000,
IBAN
000000000000000000000000000
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2.3. Чи відображаються у Звіті відомості про
використання абонементної скриньки та послуги з
використання юридичної адреси?
Відомості про використання абонементної скриньки не відображаються у
Звіті.

Відомості про послуги з використання юридичної адреси політичною
партією можуть бути відображені в різних розділах Звіту, залежно від
того, ким було здійснено витрати на такі послуги:

1.

Якщо витрати понесла третя особа – це вважається внеском на
підтримку політичної партії, а саме спонсорством, та підлягає
відображенню у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь
політичної партії, у тому числі за кордоном” розділу ІІІ “Відомості про
внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,
залежно від виду внеску” Звіту (ч. 4 ст. 14 Закону).

2.

Якщо такі витрати було здійснено самою партією – такі відомості
необхідно відображати у розділі IV “Відомості про здійснення
платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку” Звіту.

!

Отримання політичною партією адреси, в зв’язку з її реєстрацією,
дані про яку є інформацією Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про
місцезнаходження політичної партії, не вважається внеском в
розумінні статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні».

2.4. Чи відображаються у Звіті відомості про
приміщення, які є місцем реєстрації місцевих
організацій, що не мають статусу юридичної особи?
Ні, оскільки Звіт не містить відповідних позицій для відображення цих
відомостей.
Рекомендується надавати відомості про приміщення, які є місцем
реєстрації місцевих організацій, у супровідному листі до Звіту.
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2.5. Які відомості про рахунки партії слід відображати у
Звіті?
У Звіті відображаються реквізити банківських установ, в яких відкриті
рахунки політичної партії та її місцевих організацій, а також банківські
реквізити таких рахунків (ч. 6 ст. 14 Закону).

Приклади заповнення:
Титульна сторінка Звіту
3

Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок),
номери рахунків (рахунку): АТ «БАНК», МФО 000000, IBAN 000000000000000000000000000

Таблиця «Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи»
НАЙМЕНУВАННЯ
МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Київська обласна
організація політичної
партії «Партія»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА ЄДРПОУ

00000000

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Київська область,
м. Бориспіль,
вул. Героїчна, 15

ФАКТИЧНЕ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

РЕКВІЗИТИ БАНКІВ, В ЯКИХ ВІДКРИТІ
РАХУНКИ, ТА НОМЕРИ РАХУНКІВ

АТ «БАНК»,
МФО 000000,
IBAN
000000000000000000000000000

2.6. Інформацію про які місцеві організації потрібно
відображати у Звіті (обласні, міські, районні, первинні
осередки)?
У Звіті відображається інформація про всі місцеві організації політичної
партії зі статусом юридичних осіб.
Зазначена інформація відображається в таблиці “Місцеві організації
політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної
особи” Звіту.
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Приклади заповнення:
Таблиця «Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи»
НАЙМЕНУВАННЯ
МІСЦЕВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Київська обласна
організація
політичної партії
«Партія»
Луганська обласна
організація
політичної партії
«Найкраща партія»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ФАКТИЧНЕ
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

РЕКВІЗИТИ БАНКІВ, В
ЯКИХ ВІДКРИТІ РАХУНКИ,
ТА НОМЕРИ РАХУНКІВ

00000000

Київська
область,
м. Бориспіль,
вул. Героїчна,
15

АТ «БАНК»,
МФО 000000,
IBAN
00000000000000000000
0000000

00000000

м. Луганськ,
вул. Квітуча, 4

–

2.7. Де можна знайти відомості про місцеві організації
партії?
Такі відомості можливо отримати:
З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань
за безкоштовним запитом
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
або за платним запитом
https://usr.minjust.gov.ua/content/paid-search
Шляхом звернення до Міністерства юстиції України.
Для повноти отримання відомостей пошукові запити потрібно
здійснювати за актуальною та попередніми назвами політичної партії.

2.8. Станом на яку дату слід відображати відомості у
таблиці “Загальна інформація про політичну партію”
Звіту?
Відомості у таблиці “Загальна інформація про політичну партію” Звіту
відображаються станом на останній день звітного кварталу (детальніше
викладено в запитанні 2.1).

29

БЛОК 2. Відомості про партію та її структурні утворення

2.9. Що розуміється під кількістю працівників складу
апарату політичної партії?
Кількість працівників складу апарату політичної партії – це кількість
працівників, що здійснюють організаційне забезпечення роботи
політичної партії, обіймають посади відповідно до затвердженого
штатного розпису політичної партії та виконують свої обов’язки на
підставі трудового договору.
Приклад заповнення:
«Загальна інформація про політичну партію»
КІЛЬКІСТЬ

Працівники складу
апарату, осіб

ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ

ОБЛАСНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

МІСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

РАЙОННІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ,
ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ

5

2

0

0

0

2.10. Як відображати кількість підприємств, установ,
організацій, заснованих та створених для виконання
статутних завдань?
Інформація про кількість підприємств, установ, організацій, заснованих та
створених для виконання статутних завдань, відображається у таблиці
“Загальна інформація про політичну партію” Звіту. При цьому Звіт не
містить позицій для відображення інших відомостей про такі організації.

!

Створення структурних утворень партії можливе тільки, якщо вони
передбачені її Статутом та у визначеному ним порядку (ч. 8 ст. 10
Закону).
Реєстрація структурних утворень, що передбачені Статутом партії,
здійснюються лише після реєстрації політичної партії (ч. 6 ст. 11
Закону).
Приклад заповнення:
«Загальна інформація про політичну партію»
КІЛЬКІСТЬ
Працівники складу
апарату, осіб
Підприємства, установи,
організації, засновані та
створені для виконання
статутних завдань

ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ

ОБЛАСНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

МІСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

РАЙОННІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ,
ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ

5

2

0

0

0

1

1

0

0

0
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2.11. Як заповнювати відомості про банківську установу
та банківські рахунки місцевих організацій політичної
партії?
Відомості про банківську установу та банківські рахунки місцевих
організацій політичної партії відображаються у Звіті в графі “Реквізити
банків, в яких відкриті рахунки, та номери рахунків” таблиці “Місцеві
організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус
юридичної особи” та містять:
найменування банку,
код МФО або ЄДРПОУ банківської установи,
міжнародний номер банківського рахунку партії.*
* з 5 серпня 2019 року в Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), що
складається з 29 символів).

Приклад заповнення:
Місцеві організації політичної партії,
які в установленому порядку набули статус юридичної особи
НАЙМЕНУВАННЯ
МІСЦЕВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"ПАРТІЯ"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА ЄДРПОУ

00000000

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

00000, м. Київ,
бульвар Дружби
народів, 28

ФАКТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

00000, м. Київ,
бульвар Дружби
народів, 29

РЕКВІЗИТИ БАНКІВ, В ЯКИХ
ВІДКРИТІ РАХУНКИ, ТА НОМЕРИ
РАХУНКІВ

АТ "БАНК", МФО 000000,
поточний рахунок в
національній валюті IBAN
000000000000000000000000000

2.12. Станом на яку дату потрібно відображати вартість,
суму коштів про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру?
Інформація про вартість, суму коштів про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру відображається у Звіті станом на
останній день звітного кварталу (детальніше викладено в запитанні 2.1).
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2.13. Як відображати вартість у зведеній таблиці Звіту
політичної партії про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру?
У графі “Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн)” зведеної
таблиці Звіту зазначаються відомості щодо:

вартості майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів, які
перебувають у власності політичної партії або на праві користування
у політичної партії;
грошових коштів на рахунках;
коштів від господарської діяльності;
внесків;
спонсорських внесків;
витрат;
фінансових зобов’язань тощо.
Цифрові показники операцій у зведеній таблиці Звіту зазначаються:
в гривнях (цифри, що відображають гривні та копійки,
відокремлюються комою, копійки позначаються двома цифрами);
станом на останній день звітного кварталу (детальніше викладено в
запитанні 2.1);
на підставі інформації, відображеної у відповідних пунктах розділів
Звіту.

2.14. Чи може бути іноземець або особа
громадянства керівником політичної партії?

без

Ні, не може.
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який
відповідно до Конституції України має право голосу на виборах (ст. 6
Закону). Керівник політичної партії повинен бути її членом.
Відповідно керівником політичної партії не може бути іноземець або
особа без громадянства.
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2.15. Чи потрібно
політичної партії?

партії

реєструвати

символіку

Так, політичній партії потрібно реєструвати символіку політичної партії.
При цьому вона має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої
символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в
порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”
(ч. 8 ст. 9 Закону).

2.16. Чи може партія отримувати прибутки?
Ні, не може. Політичні партії є неприбутковими організаціями (ч. 2 ст. 14
Закону).
При цьому для здійснення своїх статутних завдань вони мають право
володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим
майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не
забороняється законами України.
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3.1. Чи є внеском на підтримку політичної партії
надходження коштів до виборчих фондів?
Ні. Надходження коштів до відповідних виборчих фондів не є внеском на
підтримку політичної партії.
Під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних
депутатів України, місцевих виборів політичною партією, її місцевою
організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом
на відповідних виборах для фінансування своєї передвиборної агітації
утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду
партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах та використання
коштів відповідних виборчих фондів здійснюються у порядку,
встановленому відповідним законом про вибори (ч. 13 ст. 14 Закону).
Крім того, подання фінансових звітів про надходження та використання
коштів виборчого фонду партії, її місцевої організації, кандидата,
висунутого партією чи її місцевою організацією на виборах, відповідно,
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах, а
також проведення їх аналізу здійснюються в порядку, встановленому
відповідним законом про вибори (ч. 27 ст. 17 Закону).
Своєю чергою положення Виборчого кодексу України не зобов’язують
відображати відомості про надходження і використання коштів виборчих
фондів на загальнодержавних та місцевих виборах у Звіті.

3.2. Чи потрібно відображати інформацію про висунутих
та
обраних
кандидатів
на
останніх
виборах
(загальнодержавних та місцевих)?
Так, таку інформацію потрібно відображати у загальній таблиці Звіту.
Відповідна інформація зазначається згідно з офіційними відомостями
Центральної виборчої комісії.
При цьому така загальна інформація не є частиною аналізу Звіту,
оскільки згідно з чинним Законом Національне агентство з питань
запобігання корупції не аналізує Звіт в частині відомостей виборчих
фондів.
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3.3. Чи відображаються у зведеній таблиці грошові
кошти на рахунках виборчих фондів?
Ні, не відображаються.
Відомості про надходження і використання коштів виборчих фондів на
загальнодержавних та місцевих виборах не підлягають відображенню у
Звіті.

3.4. Чи потрібно відображати у Звіті кошти по
надходженню і витратах по вищевказаних виборах
(виборчі фонди), а також дані по відкритих рахунках
таких фондів, відомості про відкриття та закриття
рахунків таких фондів?
Ні, не потрібно.

Відомості про надходження і використання коштів виборчих фондів на
загальнодержавних та місцевих виборах не підлягають відображенню у
Звіті. Отже, не потрібно додавати довідки, що підтверджують відомості,
які не підлягають відображенню у Звіті.

3.5. Як у Звіті відображати повернення коштів з
виборчих фондів, а також повернення грошової застави
від виборчої комісії?
Повернення коштів з виборчих фондів, а також повернення грошової
застави, яка повернулася на рахунки політичної партії чи її місцевої
організації зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії чи
відповідної виборчої комісії на підставах та в порядку, визначених
законом про вибори, не є внеском на підтримку політичної партії (ч. 11
ст. 14 Закону).
Оскільки Звіт не містить позицій для відображення інших грошових
надходжень, окрім внесків та коштів державного фінансування статутної
діяльності, про таке повернення рекомендується повідомляти у
супровідному листі до Звіту.
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!

Відомості у графі «термін користування» відображаються щодо
загального терміну користування майном згідно договору.
Якщо політична партія отримує дохід від майна, зокрема здає його в
оренду (суборенду), такі відомості відображаються у графі «сума доходу
за звітний період (оренда тощо)».
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4.1. Яке нерухоме майно потрібно відображати у Звіті?
У Звіті потрібно відображати:
відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності політичної
партії – у таблиці 1.1. “Відомості про нерухоме майно” розділу І
“Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної
партії”;
відомості про нерухоме майно, що перебуває на праві користування
політичної партії, власником якого є фізичні та юридичні особи – у
таблиці 2.1 “Відомості про нерухоме майно” розділу І “Відомості про
майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії”.
Приклад заповнення:
І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець
відповідного звітного кварталу»
Початок таблиці
ПЕРЕЛІК

КОД РЯДКА

ВАРТІСТЬ, СУМА КОШТІВ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ (ГРН)

Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що
перебувають у власності, усього,
у тому числі:

глава 1
розділу І

2 152 000,00

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.1

0,00

за кордоном

0,00

рухоме майно, що перебуває у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.2

за кордоном

0,00
0,00

транспортні засоби

підпункт 1

2 152 000,00

рухоме майно

підпункт 2

0,00

нематеріальні активи, що перебувають у власності, всього,
у тому числі:

пункт 1.3

за кордоном

0,00
0,00

цінні папери, що перебувають у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.4

за кордоном

0,00
0,00
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Кінець таблиці
ПЕРЕЛІК

КОД РЯДКА

ВАРТІСТЬ, СУМА КОШТІВ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ (ГРН)

Відомості про майно, нематеріальні цінності, що перебувають
на праві користування, усього,
у тому числі:

глава 2
розділу І

0,00

нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього,
у тому числі:

пункт 2.1

0,00

за кордоном

0,00

рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього,
у тому числі:

пункт 2.2

0,00

за кордоном

0,00

транспортні засоби

пункт 2.2.1

0,00

рухоме майно

пункт 2.2.2

0,00

пункт 2.3

0,00

нематеріальні активи, що перебувають на праві користування,
усього,
у тому числі:
за кордоном

0,00

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ
ОБТЯЖЕНЬ

ДАТА
ВІДЧУЖЕННЯ

ВАРТІСТЬ
ВІДЧУЖЕННЯ
МАЙНА

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА
ВАРТІСТЬ НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

ВАРТІСТЬ
ПРИДБАННЯ
МАЙНА

Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

ДАТА
ПРИДБАННЯ

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

РЕЄСТРАЦІЙНІ
ДАНІ МАЙНА

Не житлові,
офісні
приміщення,
будинки

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
МАЙНА
(КРАЇНА, АДРЕСА)

1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної
партії
1.1. Відомості про нерухоме майно
Початок таблиці

27,5

№
0000000
00000

01.01.
2016

789 255,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

-
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Кінець таблиці
Земельні
ділянки

Інше
нерухоме
майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

789 255,00

-

-

-

-

789 255,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

15 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000,00

-

ДАТА ОТРИМАННЯ

РНОКПП
АБО СЕРІЯ ТА
НОМЕР ПАСПОРТА
З ВІДМІТКОЮ

Інше
нерухоме
майно

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,
ПО БАТЬКОВІ
ВЛАСНИКА

Земельні
ділянки

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

000000
0000

РЕЄСТРАЦІЙНІ
ДАНІ МАЙНА

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

-

Іванов
Іван
Іванович

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

Не житлові,
офісні
приміщення,
будинки

2
роки

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА
(КРАЇНА, АДРЕСА)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

ВАРТІСТЬ МАЙНА
НА МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування
політичної партії
2.1. Відомості про нерухоме майно:
1) власник – фізична особа

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

30,5

№
00000000
0000

04.10.
2017

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА СУМА
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ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
ВЛАСНИКА

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД (ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

Інше
нерухоме
майно

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

Земельні
ділянки

ВАРТІСТЬ МАЙНА
НА МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

ДАТА ОТРИМАННЯ
МАЙНА

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА (КВ. М)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
МАЙНА (КРАЇНА,АДРЕСА)

2) власник – юридична особа

м.Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

250

№
000000
000000

01.01.
2016

-

1 рік

ТОВ
«Буратіно»

00000
000

м.Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА СУМА:

4.2. Інформація
про
відображається у Звіті?

які

транспортні

90 000,00

засоби

У Звіті потрібно відображати:
відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває у
власності політичної партії – у таблиці 1.2 “Відомості про рухоме
майно” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери політичної партії” Звіту,
відомості про рухоме майно (транспортні засоби), що перебуває на
праві користування політичної партії (власником якого є фізичні та
юридичні особи) – у таблиці 2.2.1 “Транспортні засоби” розділу І
“Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної
партії” Звіту.
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Приклади заповнення:
І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
«Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець
відповідного звітного кварталу»
ПЕРЕЛІК

КОД РЯДКА

ВАРТІСТЬ, СУМА КОШТІВ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ (ГРН)

Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що
перебувають у власності, усього,
у тому числі:

глава 1
розділу І

2 152 000,00

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.1

0,00

за кордоном

0,00

рухоме майно, що перебуває у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.2

за кордоном

0,00
0,00

транспортні засоби

підпункт 1

2 152 000,00

рухоме майно

підпункт 2

0,00

нематеріальні активи, що перебувають у власності, всього,
у тому числі:

пункт 1.3

за кордоном

0,00
0,00

цінні папери, що перебувають у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.4

за кордоном

0,00

0,00

Відомості про майно, нематеріальні цінності, що перебувають
на праві користування, усього,
у тому числі:

глава 2
розділу І

0,00

нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього,
у тому числі:

пункт 2.1

0,00

за кордоном

0,00

рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього,
у тому числі:

пункт 2.2

за кордоном

0,00
0,00

транспортні засоби

пункт 2.2.1

0,00

рухоме майно

пункт 2.2.2

0,00

пункт 2.3

0,00

нематеріальні активи, що перебувають на праві користування,
усього,
у тому числі:
за кордоном

0,00
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ВАРТІСТЬ
ПРИДБАННЯ МАЙНА

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ ОБТЯЖЕНЬ

ДАТА
ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

Тойота Пріус (об’єм
двигуна 1797 см3,
потужність 99 кВт,
довжина 4460 см)

2010

01.01.
2020

400 000,00

-

-

-

-

400 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
Водні
засоби

Повітряні
судна

-

Інші транспортні
засоби

-

ВАРТІСТЬ
ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

ДАТА ПРИДБАННЯ

Автомобілі
легкові

РІК ВИПУСКУ

ПЕРЕЛІК
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ

МАРКА/ МОДЕЛЬ
(ОБ’ЄМ ЦИЛІНДРІВ
ДВИГУНА, КУБ. СМ,
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, КВТ,
ДОВЖИНА ДЛЯ ВОДНИХ
ЗАСОБІВ, СМ)

1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби

ЗАГАЛЬНА СУМА

400 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ ОБТЯЖЕНЬ

150 000,00

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

ВАРТІСТЬ
ПРИДБАННЯ
МАЙНА

01.01.
2016

Комп’ютерна
техніка

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

ВАРТІСТЬ
ВІДЧУЖЕННЯ
МАЙНА

ДАТА
ПРИДБАННЯ

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

НАЗВА
РУХОМОГО
МАЙНА

ДАТА
ВІДЧУЖЕННЯ
МАЙНА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

2) рухоме майно*

-

ЗАГАЛЬНА СУМА

100 000,00

* Дані про рухоме (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує
п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.
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РНОКПП
АБО СЕРІЯ ТА НОМЕР
ПАСПОРТА З ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД (ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

58 000,00

320 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,
ПО БАТЬКОВІ ВЛАСНИКА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ ОБТЯЖЕНЬ

2
роки

ДАТА
ОТРИ-МАННЯ МАЙНА

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

ВАРТІСТЬ МАЙНА
НА МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

00000
00000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів,
28

Іванов
Іван
Іванович

РІК
ВИПУСКУ

ПЕРЕЛІК
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ

МАРКА/МОДЕЛЬ (ОБ’ЄМ
ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНА, КУБ. СМ,
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, КВТ,
ДОВЖИНА ДЛЯ ВОДНИХ
ЗАСОБІВ, СМ)

2.2. Відомості про рухоме майно
2.2.1. Транспортні засоби:
1) власник - фізична особа

Тойота Пріус
(об’єм двигуна
1797 см3,
потужність
99 кВт,
довжина
4460 см)

2010

01.01.
2019

400 000,
00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повітряні
судна
Інші
транспортні
засоби

Автомобілі
легкові

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
Водні засоби

ЗАГАЛЬНА СУМА

58 000,00

320 000,00

2) власник - юридична особа
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ВЛАСНИКА

М. Київ,
вул.
Дружби
народів,
28

90 000,00

780 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

980 000,00

-

-

-

-

-

-
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БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
ВЛАСНИКА

000000
00

01.01.
2020

Ніссан Кашкай
(об’єм двигуна
1997 см3,
потужність 144,
довжина
4377 см)

СУМА ДОХОДУ ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

ТОВ
«АВТО»

ВАРТІСТЬ
НА МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ ОБТЯЖЕНЬ

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

-

1
рік

ДАТА ОТРИ-МАННЯ

Автомобілі
легкові

РІК ВИПУСКУ

ПЕРЕЛІК
ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ

МАРКА/МОДЕЛЬ (ОБ’ЄМ
ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНА, КУБ. СМ,
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, КВТ,
ДОВЖИНА ДЛЯ ВОДНИХ
ЗАСОБІВ, СМ)

Початок таблиці

БЛОК 4. Майно

Кінець таблиці
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

780 000,00

Водні засоби

Повітряні
судна
Інші
транспортні
засоби

ЗАГАЛЬНА СУМА

4.3. Інформація про які нематеріальні активи (природні,
комерційні тощо) відображається у Звіті?
У Звіті потрібно відображати всі нематеріальні активи в розумінні
П(С)БО 8, які належать політичній партії та/або її місцевій організації на
праві власності або праві користування, незалежно від їх вартості.

!

Відомості у графі «вартість придбання» відображаються у випадку
сплати відповідної суми (вартості) за набуття політичною партією у
власність нематеріального активу.

Приклад заповнення:
1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії
НАЗВА
НЕМАТЕРІАЛЬНОГО
АКТИВУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА
(КРАЇНА, АДРЕСА)

ДАТА ПРИДБАННЯ

ВАРТІСТЬ
ПРИДБАННЯ

НАЯВНІСТЬ/
ВІДСУТНІСТЬ
ОБТЯЖЕНЬ

ДАТА ВІДЧУЖЕННЯ

ВАРТІСТЬ
ВІДЧУЖЕННЯ

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА
ВАРТІСТЬ НА
КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

Початок таблиці

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комерційні позначення
(товарні знаки, торгові
марки)

Знак для
товарів і
послуг №
123456

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

01.01.
2019

2 000,00

-

-

-

-

2 000,00

Об’єкти промислової
власності (право на
винаходи, промислові
зразки, ноу-хау тощо)

Знак для
товарів і
послуг №
123456

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

04.10.
2018

13 800,00

-

-

-

-

13 800,00

ПЕРЕЛІК АКТИВІВ

Природні активи (право
користування надрами,
іншими природними
ресурсами)
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Кінець таблиці
Авторське право та
суміжні з ним права (на
літературні та музичні
твори, програми для ЕОМ)
Інші нематеріальні права
(право на провадження
діяльності, використання
економічних та інших
привілеїв)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Друкований
засіб
масової
інформації

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

17.05.
2001

430,00

-

-

-

-

430,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 230,00

-

-

-

-

16 230,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

4.4. Які відомості про цінні папери слід відображати у
Звіті?
У Звіті потрібно відображати такі відомості про цінні папери, які належать
політичній партії та/або її місцевій організації:
код цінного паперу;
емітент;
зберігач, депо;
кількість;
дата, вартість та підстави придбання;
дата та вартість відчуження;
сума доходу з цінних паперів за звітний період;
балансова вартість на кінець звітного періоду.
Зазначена інформація відображається у таблиці 1.4 “Відомості про цінні
папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери політичної партії”.
Приклад заповнення:

КОД
ЦП

ЕМІТЕНТ

ЗБЕРІГАЧ,
ДЕПО

КІЛЬКІСТЬ

ДАТА
ПРИДБАННЯ

ВАРТІСТЬ
ПРИДБАННЯ

ПІДСТАВИ
ПРИДБАННЯ

ДАТА
ВІДЧУЖЕННЯ

ВАРТІСТЬ
ВІДЧУЖЕННЯ

СУМА ДОХОДУ
З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
ЗА ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД

БАЛАНСОВА
ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ

1.4. Відомості про цінні папери

1234

Міністерство
фінансів
України

-

200

25.06.
2000

0,25

Договір від
№ (за
наявності)

-

-

0,00

50,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
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4.5. Які особливості відображення відомостей про майно
політичної партії?
Дані про об’єкти нерухомості та рухоме майно зазначаються, якщо вони
належать політичній партії, її місцевій організації на праві власності або
використовуються ними на праві користування (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в
редакції, що діяла до 16.01.2020).
Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо
вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (п. 1 ч. 9 ст. 17
Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

4.6. Як відображати відомості про власника майна,
реєстраційні дані майна тощо, яке перебуває на праві
користування на підставі договору суборенди у партії у
разі відсутності документів з такими даними?
У разі відсутності таких відомостей про майно
партія може отримати їх з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно за посиланням:
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1
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Приклади заповнення:

РНОКПП АБО СЕРІЯ ТА
НОМЕР ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

Інше нерухоме
майно

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ ВЛАСНИКА

Земельні
ділянки

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

Гаражі, бокси,
складські
приміщення

0000000
000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

15 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000,00

-

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

ДАТА ОТРИМАННЯ

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

-

Іванов
Іван
Іванович

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

2
роки

МІСЦЕ-ЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА
МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування
політичної партії
1.1. Відомості про нерухоме майно
1) власник – фізична особа

30,5

№
0000000
00000

04.10.
2017

-

-

-

-

-

-

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

ЗАГАЛЬНА СУМА

2) власник – юридична особа

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

-

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ВЛАСНИКА

-

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА ЄДРПОУ

-

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ВЛАСНИКА

01.01.
2016

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

250

№
000000
000000

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА
МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

-

ДАТА ОТРИМАННЯ

м.Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

Початок таблиці

-

1
рік

ТОВ
«Буратіно»

0000000
0

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-
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Кінець таблиці
Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
Гаражі, бокси,
складські
приміщення

Земельні
ділянки

Інше нерухоме
майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

-

ЗАГАЛЬНА СУМА

4.7. Як звітувати про відчуження майна партією?
Інформацію про отриманий політичною партією дохід від відчуження
нерухомого майна необхідно зазначати у Зведеній таблиці Звіту. Окремої
таблиці щодо деталізації такого доходу у Звіті не передбачено.
Приклад заповнення:
Зведена таблиця звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Початок таблиці
КОД РЯДКА

ВАРТІСТЬ, СУМА КОШТІВ НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ (ГРН)

Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що
перебувають у власності, усього,
у тому числі:

глава 1
розділу І

0,00

нерухоме майно, що перебуває у власності, усього

пункт 1.1

0,00

рухоме майно, що перебуває у власності, усього,
у тому числі:

пункт 1.2

0,00

транспортні засоби

підпункт 1

0,00

рухоме майно

підпункт 2

0,00

нематеріальні активи, що перебувають у власності,
усього

пункт 1.3

0,00

цінні папери, що перебувають у власності, усього

пункт 1.4

0,00

Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві
користування, усього,
у тому числі:

глава 2
розділу І

0,00

нерухоме майно, що перебуває на праві користування,
усього

пункт 2.1

0,00

ПЕРЕЛІК
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Продовження таблиці
рухоме майно, що перебуває на праві користування,
усього,
у тому числі:
транспортні засоби
рухоме майно

0,00
пункт 2.2
пункт 2.2.1
пункт 2.2.2

0,00
0,00

нематеріальні активи, що перебувають на праві
користування, усього

пункт 2.3

0,00

Грошові кошти, усього
у тому числі:

глава 1
розділу II

0,00

на рахунках політичної партії

пункт 1.1

на рахунках виборчого фонду

пункт 1.2

0,00

на рахунку відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації

пункт 1.3

0,00

на рахунку для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності

пункт 1.4

0,00

Отримано грошових коштів з державного бюджету,
усього,
у тому числі:

глава 2
розділу ІІ

0,00

на рахунок для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності політичної партії

пункт 2.1

на рахунок для відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації

пункт 2.2

Внески грошовими коштами, усього,
у тому числі:

глава 1
розділу III

членські внески
на рахунки політичної партії, усього, в тому числі:

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

пункт 1.1

0,00

повернено коштів, усього,
у тому числі:

пункти 1.2, 1.3

0,00

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.2, 1.3

0,00

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.2, 1.3

0,00

пункт 1.4

0,00

Повернено коштів, усього,
у тому числі:

пункти 1.5, 1.6

0,00

грошових коштів власнику, усього

пункти 1.5, 1.6

0,00

грошових коштів до державного бюджету, усього

пункти 1.5, 1.6

0,00

на рахунок виборчого фонду, усього

Кошти від господарської діяльності,
у тому числі:

543 180,00

доходи від здачі майна в оренду

0,00

дивіденди, проценти, роялті

0,00

надходження за договорами

0,00

надходження від заходів, що проводяться політичною
партією

0,00

дохід від відчуження нерухомого майна

543 180,00

дохід від відчуження рухомого майна

0,00

дохід від відчуження нематеріальних прав

0,00
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Продовження таблиці
дохід від відчуження цінних паперів

0,00

інші види доходів, що не заборонені законом (у тому
числі переваги, пільги, послуги)

0,00

Внески нерухомим майном, усього

глава 2
розділу ІІІ

0,00

Повернено внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі:

пункти 2.2, 2.3

власнику, усього

пункти 2.2, 2.3

0,00

до державного бюджету

пункти 2.2, 2.3

0,00

глава 3 розділу ІІІ

0,00

пункт 3.1

0,00

Повернено внесків транспортними засобами, усього,
у тому числі:

пункти 3.2, 3.3

0,00

власнику

пункти 3.2, 3.3

0,00

до державного бюджету

пункти 3.2, 3.3

0,00

рухомим майном, усього

Внески рухомим майном, усього,
у тому числі:
транспортними засобами

0,00

пункт 3.4

0,00

Повернено внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:

пункти 3.5, 3.6

0,00

власнику

пункти 3.5, 3.6

0,00

до державного бюджету

пункти 3.5, 3.6

0,00

глава 4
розділу ІІІ

0,00

Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у
тому числі:

пункти 4.2, 4.3

0,00

власнику

пункти 4.2, 4.3

0,00

до державного бюджету

пункти 4.2, 4.3

0,00

глава 5
розділу ІІІ

0,00

Повернено внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:

пункти 5.2, 5.3

0,00

власнику

пункти 5.2, 5.3

0,00

до державного бюджету

пункти 5.2, 5.3

0,00

глава 6
розділу ІІІ

0,00

Повернено спонсорських внесків, усього,
у тому числі:

пункти 6.2, 6.3

0,00

власнику

пункти 6.2, 6.3

0,00

до державного бюджету

пункти 6.2, 6.3

0,00

розділ IV

0,00

Внески нематеріальними активами, усього

Внески цінними паперами, усього

Спонсорські внески, усього

Витрати на здійснення статутної діяльності, усього,
у тому числі:
заробітна плата

0,00

оренда приміщення (будинку, офіса, квартири)

0,00

оренда транспортних засобів

0,00

оренда обладнання та технічних засобів

0,00

послуги зв’язку

0,00

витрати на соціальну допомогу

0,00
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Кінець таблиці
проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних
зборів

0,00

матеріальні витрати та оплата послуг

0,00

капітальний ремонт

0,00

капітальні вкладення

0,00

сплачені податки та збори

0,00

повернення запозичених коштів

0,00

придбання нерухомого майна

0,00

придбання рухомого майна

0,00

придбання цінних паперів

0,00

придбання нематеріальних активів

0,00

утримання місцевих організацій партії, інших
зареєстрованих структурних підрозділів, усього,
з них:

0,00

регіональні відділення

0,00

інші зареєстровані структурні підрозділи

0,00

витрачено з виборчих фондів

0,00

повернуто з виборчих фондів,
з них:

0,00

юридичним особам та фізичним особам − підприємцям

0,00

фізичним особам

0,00

перераховано до державного бюджету з виборчих
фондів
заснування і утримання видавництв, інформаційних
агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх
закладів

0,00
0,00

публічні заходи

0,00

пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна,
видавнича, поліграфічна),
у тому числі:

0,00

видавнича діяльність

0,00

розміщення зовнішньої політичної реклами

0,00

розміщення реклами на телебаченні

0,00

розміщення реклами на радіо

0,00

розміщення реклами у друкованих засобах масової
інформації

0,00

міжнародна діяльність

0,00

інші не заборонені законом витрати

0,00

перерахування штрафних санкцій за укладеними
договорами

0,00

Фінансові зобов’язання політичної партії, усього

розділ V
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4.8. Які
особливості
відображення
матеріальних цінностей (майна)?

придбаних

Під матеріальними цінностями (майном) мається на увазі:
цінні папери,
нерухоме майно,
транспортні засоби,
інше рухоме майно (вартість якого перевищує 50 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на
01 січня звітного року).
Придбані матеріальні цінності (майно) відображаються за первісною
вартістю (собівартістю) у відповідних розділах Звіту щодо такого майна.
Зазначені відомості відображаються у відповідних таблицях розділу
IV “Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії
залежно від виду рахунку” Звіту.
Приклад 1:
Політична партія придбала багатофункціональний пристрій для офісу (принтер; МФУ),
однак його вартість не перевищує 105 100 грн (50 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, станом на 01.01.2020).
У такому випадку відомості про таке майно не відображаються у Звіті.

Приклад 2:
Політична партія придбала автомобіль загальною вартістю 307 250 грн, що перевищує
50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 01.01.2020.
У такому випадку відомості про таке майно відображаються в таблиці 1.4 “Відомості
про цінні папери” розділу І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери
політичної партії” Звіту.

4.9. Чи потрібно відображати відомості про майно, що
використовується політичною партією, її місцевою
організацією, на яке накладено обтяження?
Потрібно. (п. 1 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

54

БЛОК 4. Майно

4.10. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання
спонсорського
внеску
у
вигляді
безоплатного
користування приміщенням на конкретний строк у
таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної
партії” розділу ІІІ “Відомості про внески на користь
політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від
виду внеску” та у таблицях глави 2 “Відомості про майно,
у тому числі за кордоном, що перебуває на праві
користування політичної партії розділі” розділу І
“Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні
папери політичної партії” Звіту?
Так, потрібно.
Відомості про отримання спонсорського внеску (майна) у вигляді
безоплатного користування приміщенням на конкретний строк
відображаються:
у таблиці 6.1 “Спонсорські внески на користь політичної партії” розділу
ІІІ “Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном, залежно від виду внеску”
та у таблицях глави 2 “Відомості про майно, у тому числі за кордоном,
що перебуває на праві користування політичної партії” розділу
І “Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної
партії” Звіту.
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Приклади заповнення:

РНОКПП АБО СЕРІЯ ТА
НОМЕР ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

Інше нерухоме
майно

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ ВЛАСНИКА

Земельні
ділянки

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

Гаражі, бокси,
складські
приміщення

0000000
000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

15 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000,00

-

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

ДАТА ОТРИМАННЯ

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

-

Іванов
Іван
Іванович

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

2
роки

МІСЦЕ-ЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА
МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування
політичної партії
1.1. Відомості про нерухоме майно
1) власник – фізична особа

30,5

№
0000000
00000

04.10.
2017

-

-

-

-

-

-

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

ЗАГАЛЬНА СУМА

2) власник – юридична особа

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

-

-

1
рік

ТОВ
«Буратіно»

0000000
0

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-
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МІСЦЕ-ЗНАХОДЖЕННЯ
ВЛАСНИКА

-

ІДЕНТИФІ-КАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЗА ЄДРПОУ

-

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
ВЛАСНИКА

01.01.
2016

ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

250

№
000000
000000

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА
МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

-

ДАТА ОТРИМАННЯ

м.Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

МІСЦЕ-ЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

Початок таблиці
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Кінець таблиці
Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
Гаражі, бокси,
складські
приміщення

Земельні
ділянки

Інше нерухоме
майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 000,00

-

ЗАГАЛЬНА СУМА

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА (ГРН)

31.03.
2020

оплата орендної
плати за
користування
приміщенням

15 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

15 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА СУМА
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15 000,00

5. Внески,
доходи

БЛОК 5. Внески, доходи

5.1. Що вважається внеском на підтримку політичної
партії?
Внеском на підтримку політичної партії є:
грошові кошти,
інше майно,
переваги,
пільги,
послуги,
позики (кредити),
нематеріальні активи,
будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у
тому числі:

членські внески членів політичної партії;
спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на
підтримку партії;
товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на
пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних
або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку),
отримані політичною партією, її місцевою організацією (ч. 4 ст. 14
Закону).

!

Спонсорство заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари,
роботи, або послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових
умовах від членів партії вважаються внесками в тому числі.

5.2. Які обмеження при здійсненні грошових внесків на
підтримку політичної партії?
Встановлено два види обмежень (ст. 15 Закону), а саме стосовно:

внескодавців (фізичних та юридичних осіб);
максимального розміру (суми) внеску.
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ОБМЕЖЕННЯ ВНЕСКОДАВЦІВ (ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ):
Фізичні особи

Не допускається здійснення внесків такими фізичними особами (пп. 7, 8,
9 ч. 1 ст. 15 Закону):
які не є громадянами
громадянства);

України

(іноземцями

та

особами

без

анонімними особами чи особами під псевдонімом;
громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких
в установленому законом порядку визнано недієздатними;
фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт,
товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або
територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на
1 січня року, в якому здійснюється внесок, протягом строку дії такого
договору та протягом 1 року після припинення його дії.

Юридичні особи
Не допускається здійснення внесків такими юридичними особами (пп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9 ч. 1 ст. 15 Закону):
органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
державними та комунальними
організаціями;

підприємствами,

установами та

юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного
капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать
державі, органам місцевого самоврядування;
юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. "а", "в"-"і" п. 1 та у п.п. "а"
п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції ";
іноземними
державами,
іноземними
юридичними
особами,
юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного
капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать
нерезидентам,
а
також
юридичними
особами,
кінцевими
бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи
без громадянства;
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незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи
релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт,
товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або
територіальної громади на загальну суму понад 100 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на
1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії
такого договору та протягом 1 року після припинення його дії.
Зазначені фізичні та юридичні особи не можуть здійснювати жодних
внесків у будь-якій формі та у будь-яких розмірах (сумах).
Всі інші фізичні та юридичні особи, на яких не поширюються обмеження,
повинні дотримуватися обмежень в частині, що стосуються визначеного
Законом максимального розміру (суми) внеску.

ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ (СУМИ) ВНЕСКУ
Фізичні особи
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії
від громадянина України протягом одного року не може перевищувати
400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року,
в якому здійснювалися внески (ч. 3 ст. 15 Закону).
Розмір мінімальної заробітної плати
державний бюджет на відповідний рік.

встановлено

законом

про

Приклад:
У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі станом на 1 січня
становив 4 723,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної
партії від фізичної особи у 2020 році не міг перевищувати 1 889 200,00 гривень.

Юридичні особи

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії
від юридичної особи протягом року не може перевищувати 800 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому
здійснювалися внески (ч. 4 ст. 15 Закону).
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Розмір мінімальної заробітної плати
державний бюджет на відповідний рік.

встановлено

законом

про

Приклад:
У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі станом на 1 січня
становив 4 723,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної
партії від юридичної особи у 2020 році не міг перевищувати 3 778 400,00 гривень.

5.3. Яким може бути максимальний внесок у грошовій та
негрошовій формі від юридичної/фізичної особи
протягом року?
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії
від:
громадянина України протягом одного року – не може перевищувати
400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на
1 січня року, в якому здійснювалися внески (ч. 3 ст. 15 Закону);
юридичної особи протягом року – не може перевищувати 800 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому
здійснювалися внески (ч. 4 ст. 15 Закону).
Примітка: внески, надані упродовж року на підтримку політичної партії, її місцевої
організації однією фізичною/юридичною особою у різних видах (грошові внески на
поточний рахунок партії, її місцевої організації та внески у вигляді товарів / робіт /
послуг, наданих безоплатно чи на пільгових умовах, тобто за ціною, нижчою за
ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному
ринку), для визначення максимального розміру – підсумовуються.

Під роком розуміється календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно
року, в якому здійснювалися такі внески.
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5.4. Чи можна здійснювати внески громадянам України,
які перебувають за кордоном?
Так.
Закон не містить заборон чи обмежень щодо місцезнаходження
громадянина України під час здійснення внеску на підтримку політичної
партії.
Водночас, якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то
обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен
забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (ч. 9 ст. 14
Закону). Крім того, при здійсненні внеску потрібно дотримуватися
обмежень, встановлених у ст. 15 Закону.

5.5. Які дані про себе повинен подавати внескодавець –
фізична особа при здійсненні внеску для його належної
ідентифікації?
Внескодавець – фізична особа має подавати таку інформацію для
належної ідентифікації:

1.
2.
3.

прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

4.
5.

дату народження;

місце проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або
ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб
– платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в паспорті, – номер та (за наявності) серію паспорта громадянина
України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання
ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про
відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків в електронному безконтактному носії);
призначення платежу.
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Ця інформація відображається в документі, сформованому
результатами такої банківської операції (ч. 10 ст. 14 Закону).

за

5.6. Що розуміється під анонімним внескодавцем?
Анонімна особа–внескодавець – особа, якою не забезпечено можливість
її ідентифікації згідно з вимогами ч. 9 ст. 14 Закону та, відповідно, не
надано вичерпної інформації, що передбачена уч. 10 ст. 14 Закону
(детальніше викладено в запитанні 5.5).

5.7. Що робити партії при отриманні внеску, який не
містить відомостей про внескодавця?
Законодавством не передбачено обов’язку для політичної партії щодо
повернення такого внеску.
Проте, враховуючи обмеження щодо отримання внеску від анонімних осіб
(ч. 1 ст. 15 Закону), політична партія може звернутись до банківської
установи для належної ідентифікації такої особи.
Також політична партія може звернутись до Національної поліції з
повідомленням
про
вчинення
кримінального
правопорушення,
передбаченого у ст. 159-1 Кримінального кодексу України.

5.8. Чи може фізична особа без офіційних доходів
здійснювати внесок на користь партії?
Закон не містить заборон фізичним особам, які не мають доходів з
офіційних джерел, здійснювати внески на користь політичних партій.
Водночас під час перевірки звітів політичних партій Національне
агентство здійснює аналіз правомірності здійснення фізичними та
юридичними особами внесків на користь політичної партії (п. 5 ч. 22
ст. 17 Закону).
Зокрема, під час перевірки звітів політичних партій Національне
агентство одержує та аналізує відомості з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків (далі – ДРФО) про суми доходів, нарахованих
фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих
самозайнятими особами, щодо суми річного доходу, задекларованого
фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.
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Невідповідність між сумою нарахованого за певний період фізичній особі
– внескодавцю доходу згідно з відомостями ДРФО та сумою наданих нею
внесків на користь політичної партії може свідчити про розпорядження
особами, які здійснили внески, коштами третіх осіб з метою реалізації
намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення
ними фінансової підтримки політичної партії. Тобто такий внесок може
бути здійснено фізичною особою не особисто, а отже, з порушенням
вимоги, встановленої у ч. 8 ст. 14 Закону.
За таких обставин у діях зазначених внескодавців вбачається наявність
можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2
ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку
фінансування політичної партії), про що Національне агентство інформує
Національну поліцію України та передає відповідні матеріали.

5.9. Що розуміється під популяризацією партії?
Популяризація партії – діяльність, спрямована на розповсюдження
програмних документів, слоганів і текстів виступів лідерів чи
представників партії, ініціювання політичних подій і PR-заходів тощо, з
метою підвищення популярності (пізнаваності) політичної партії та
мотивації виборців, а також залучення громадян до членства в політичній
партії.

5.10. Де зазначати відомості про внески або платежі від
ФОП?
Інформація про внески від ФОП, отримані політичною партією, її місцевою
організацією, відображається у розділі ІІІ "Відомості про внески на
користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду
внеску" Звіту як внески від фізичних осіб.

5.11. Як повинна здійснюватися договірна робота партії?
Договірна робота партії має здійснюватися виключно з дотриманням
вимог цивільного, господарського законодавства, а також Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у тому числі
щодо укладення договорів, виконання робіт, надання послуг,
встановлення умов, ціни та строків.
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5.12. Що розуміється під бенефіціарним власником? Які
обмеження існують щодо внесків юридичних осіб у
контексті кінцевого бенефіціарного власника?
Наказ Національного агентства з питань
запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20
"Про визначення термінів, що вживаються у
Законі України "Про політичні партії в Україні" та
законодавстві України про вибори"

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа,
яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому
числі через ланцюг контролю/володіння).
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може
бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків
статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є
комерційним агентом, номінальним власником або номінальним
утримувачем, або лише посередником щодо такого права.
Вирішальний вплив, що здійснює кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) – здійснення фізичною та/або юридичною особою контролю
за діяльністю однієї або кількох юридичних осіб безпосередньо або через
пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові
утворення володіння часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного
(складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи чи через
реалізацію права контролю, володіння, користування або розпорядження
всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності
юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу,
результати голосування органів управління, а також вчинення
правочинів, які дають можливість визначати основні умови
господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до
виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність
юридичної особи, незалежно від формального володіння.
Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій
(пп. 4, 5 ч. 1 ст. 15 Закону):
юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. "а", "в"-"і" п. 1 та у п.п. "а"
п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції";
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юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.
Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати
вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб
(зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної
особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй
юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються
загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим цією
статтею (ч. 5 ст. 15 Закону).
Приклад 1:
Декілька юридичних осіб, у яких бенефіціарним власником є одна фізична особа,
здійснюють внески на підтримку політичної партії.
У такому випадку на загальну суму внеску діє обмеження, яке відповідає розміру
внеску для однієї юридичної особи (800 мінімальних заробітних плат), а саме
3 778 400 грн станом на 01.01.2020 (див. схему).
ФІЗИЧНА ОСОБА
ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦИАР

ТОВ "ЗАХІД"

ТОВ "СХІД"

ТОВ "ПІВНІЧ"

ВНЕСОК ПАРТІЇ
ОБМЕЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗМІРУ ВНЕСКУ
3 778 400, 00 станом на 01.01.2020
Аналогічне обмеження діє у разі, якщо у юридичних осіб, що здійснюють внески,
засновник – одна юридична особа, яка здійснює вирішальний вплив на їх діяльність.
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Приклад 2:
Засновник (власник) юридичних осіб, що здійснюють внески, не здійснює
вирішального впливу на цих юридичних осіб та володіє в кожній з них загальною
часткою менше 25 відсотків.
У такому випадку обмеження на розмір внеску діють для кожної юридичної особи
окремо (див. схему).
ФІЗИЧНА ОСОБА ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

ВЛАСНИК (ЧАСТКА ВОЛОДІННЯ В КОЖНІЙ < 25%)

ТОВ "ЗАХІД"

ТОВ "СХІД"

ТОВ "ПІВНІЧ"

ВНЕСОК ПАРТІЇ

ВНЕСОК ПАРТІЇ

ВНЕСОК ПАРТІЇ

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ
ВНЕСКУ 3 778 400, 00
станом на 01.01.2020

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ
ВНЕСКУ 3 778 400, 00
станом на 01.01.2020

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ
ВНЕСКУ 3 778 400, 00
станом на 01.01.2020

Приклад 3:
Фізична особа – кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, який здійснює
внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і через зазначену
юридичну особу.
У такому випадку для цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):
для внеску від фізичної особи – 400 мінімальних заробітних плат (а саме
1 889 200 грн станом на 01.01.2020);
для внеску від юридичної особи – 800 мінімальних заробітних плат (а саме
3 778 400 грн станом на 01.01.2020).
ФІЗИЧНА ОСОБА ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА

ЯК КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР
ТОВ "ЗАХІД"

ВНЕСОК ПАРТІЇ

ВНЕСОК ПАРТІЇ

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВНЕСКУ
1 889 200, 00 станом на 01.01.2020

ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВНЕСКУ
3 778 400, 00 станом на 01.01.2020
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Приклад 4:
Фізична особа – керівник юридичної особи (особа з правом підпису), який здійснює
внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і від імені юридичної
особи.
У такому випадку до цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):
для внеску від фізичної особи – 400 мінімальних заробітних плат (а саме
1 889 200 грн станом на 01.01.2020);
для внеску від юридичної особи – 800 мінімальних заробітних плат (а саме
3 778 400 грн станом на 01.01.2020).
ФІЗИЧНА ОСОБА ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА

КЕРІВНИК З ПРАВОМ ПІДПИСУ

ТОВ "ПІВНІЧ"
ВНЕСОК ПАРТІЇ
ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВНЕСКУ
1 889 200, 00 станом на 01.01.2020

ВНЕСОК ПАРТІЇ
ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВНЕСКУ
3 778 400, 00 станом на 01.01.2020

5.13. Чи відображається у Звіті внесок в умовній сумі
1 грн?
п. 2 ч. 9 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до
16.01.2020
п. 2 ч. 11 ст. 17 Закону

Так, відображається.

Законодавством не передбачено виключень щодо мінімального розміру
(суми) внеску.
З огляду на це у Звіті має бути наведено повну та достовірну інформацію
про всі внески в грошовій та негрошовій формі.
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5.14. Чи потрібно відображати відомості про внесок у
вигляді спонсорства третіми особами?
Н а к а з Н а ці он а л ьн ог о аг ен т с т ва з п и т ан ь
запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20
"Про визначення термінів, що вживаються у Законі
України "Про політичні партії в Україні" та
законодавстві України про вибори"

Так, необхідно.
Спонсорство – добровільне надання фізичною або юридичною особою
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні
заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її
місцевої організації.
Треті особи – фізичні або юридичні особи, які від власного імені, за
рахунок власних коштів, а також незалежно від наявності або відсутності
згоди політичної партії надають добровільну матеріальну, фінансову,
організаційну чи іншу підтримку політичній партії, її місцевій організації.
Внеском на підтримку політичної партії, зокрема, є спонсорство третіми
особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії (ч. 4 ст. 14
Закону).
У разі одержання політичною партією, її місцевою організацією внеску у
вигляді спонсорства третьої особи, такий внесок підлягає відображенню
у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії"
розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі
за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.

5.15. Чи є внесками товари, роботи, послуги, отримані
партією або її представниками безоплатно (наприклад,
кава, ручки і блокнот на з’їзді чи конференції)?
Слід розрізняти товари, роботи, послуги (далі – ТРП), одержані
безоплатно політичною партією, її місцевою організацією від фізичних чи
юридичних осіб, та ТРП, одержані безоплатно фізичними особами –
членами партії.
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Приклад:
Політична партія проводить конференцію у приміщенні готелю, власник якого
"бонусом" безоплатно організовує кейтерінг, каву-брейк тощо для учасників
конференції або робить знижку на вартість зазначених послуг.
У такому випадку партія повинна відобразити у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на
користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної
партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту внесок власника
готелю (ч. 4 ст. 14 Закону, спонсорство третіми особами заходів) та додати до Звіту
Висновок, складений згідно з Методологією визначення розміру (суми) внеску на
підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг.
При цьому фізичні особи / члени партії / учасники конференції, які спожили
безоплатно надані власником готелю послуги (випили каву чи чай, отримали ручки і
блокнот тощо), не вважаються такими, що одержали внески на користь політичної
партії.

!

У випадку, якщо додаткові послуги включені до вартості оренди
приміщення, то такі послуги не вважаються внеском на підтримку
політичної партії. При цьому включення додаткових послуг до вартості
оренди приміщення повинно документально підтверджуватися.

5.16. Чи вважається внеском на підтримку політичної
партії безоплатне проведення для представників
політичної партії семінарів, тренінгів, навчань, онлайндискусій тощо?
Якщо такі заходи не спрямовані на підтримку політичної партії щодо
підвищення її популярності (пізнаваності), зокрема, які можуть схилити
громадян до голосування за неї на виборах, набуття членства в політичній
партії, здійснення внесків на її підтримку, а також не супроводжуються,
наприклад, розповсюдженням програмних документів, слоганів і текстів
виступів лідерів чи представників партії щодо ініціювання політичних
подій і PR заходів, то проведення таких заходів не вважається внеском на
підтримку політичної партії в розумінні ст.14 Закону.

!

Надання представникам політичної партії під час таких заходів
додаткових послуг (кейтерінг, кава брейк, роздача ручок, блокнотів
тощо), не вважається внеском на підтримку політичної партії
(детальніше викладено в запитанні 5.15).
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5.17. Як звітувати про надходження коштів, які не є
внесками або державним фінансуванням (наприклад,
рух коштів між центральною партією та місцевими
організаціями, повернення грошової застави, коштів
виборчого фонду, судових витрат тощо)?
Такі надходження, як рух коштів між центральною та місцевими
організаціями, повернення грошової застави, коштів виборчого фонду,
судових витрат, поворотної фінансової допомоги не є внесками на
підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону.
Оскільки Звіт не містить граф для відображення інших грошових
надходжень, крім внесків та коштів державного фінансування статутної
діяльності, Національне агентство рекомендує про такі надходження
повідомляти у супровідному листі до Звіту або у пояснювальній записці
до Звіту.

5.18. Чи може партія орендувати офіси, купувати товари
для своїх місцевих організацій?
Так, може.
Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право
володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим
майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не
забороняється законами України.
Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування)
необхідне рухоме та нерухоме майно (ч. 2 ст. 14 Закону).

Таким чином, для здійснення статутних завдань політична партія має
право орендувати офіси, купувати товари, у тому числі для своїх місцевих
організацій.

5.19. Чи є обов’язком партії при поданні Звіту
документально
обґрунтовувати
ринкову
вартість
товарів, робіт або послуг за кожним договором?
Закон не містить вимог щодо обов’язку політичної партії підтверджувати
відповідність ціни, зазначеної у кожному договорі, ринковій.
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Разом з тим, якщо у договорі ціна товару, роботи або послуги є значно
заниженою, то відповідна різниця є внеском на підтримку партії в
розумінні ст. 14 Закону з моменту отримання такого товару, роботи або
послуги.

5.20. Чи
потрібно
заборгованість?

звітувати

про

дебіторську

Звіт не передбачає включення інформації про дебіторську заборгованість.

5.21. Яким
чином
відображати
надходження
повернення поворотної фінансової допомоги у Звіті?

і

Поворотна фінансова допомога за своїм правовим регулюванням є
позикою, а отже, є внеском на підтримку політичної партії (ч. 4 ст. 14
Закону) та відображається у Звіті як внесок, здійснений у грошовій формі.
Крім того, поворотна фінансова допомога відображається як фінансове
зобов’язання у розділі V "Відомості про фінансові зобов’язання політичної
партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено" Звіту, а її
повернення – як витрати у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з
рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.
Приклади заповнення:
1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

15.01.2021

ВИД
РАХУНКУ

поточний

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВОГО
ДОКУМЕНТА

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ ПЛАТНИКА

Петренко Сидір
Артемович

00000

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

0000000000

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ПЛАТНИКА

м. Київ

СУМА
(ГРН)

10 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УСЬОГО НАДІЙШЛО КОШТІВ
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2) від юридичних осіб
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

16.01.2021

ВИД
РАХУНКУ

поточний

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВОГО
ДОКУМЕНТА

00000

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
ПЛАТНИКА

ТОВ «Товариство»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

00000000

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ПЛАТНИКА

м. Київ, пров. Осінній, 7
УСЬОГО НАДІЙШЛО КОШТІВ

СУМА
(ГРН)

50 000,00
50 000,00

1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:
1) на користь фізичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

24.03.2021

НАЙМЕНУВАННЯ
БАНКУ, ВИД
РАХУНКУ

АТ «БАНК»,
поточний

НОМЕР
РОЗРАХУНК
ОВОГО
ДОКУМЕНТА

00000

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я,
ПО БАТЬКОВІ
ОСОБИ

Петренко
Сидір
Артемович

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

0000000000

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

М. Київ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

Повернення
поворотної фін.
Допомоги
згідно з
договором від
14.01.2021 № 33

СУМА (ГРН)

10 000,00

УСЬОГО

10 000,00

2) на користь юридичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

15.02.2021

15.03.2021

НАЙМЕНУВАННЯ
БАНКУ, ВИД
РАХУНКУ

АТ «БАНК»,
поточний

АТ «БАНК».
поточний

НОМЕР
РОЗРАХУНК
ОВОГО
ДОКУМЕНТА

00000

00000

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАНН
Я ОСОБИ

ТОВ
«Товариство»

ТОВ
«Товариство»

ІДЕНТИФІКАЦ
ІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

СУМА (ГРН)

00000000

м. Київ,
пров.
Осінній, 7

Часткове
повернення
поворотної фін.
допомоги згідно
з договором від
15.01.2021 № 34

10 000,00

00000000

м. Київ,
пров.
Осінній, 7

Часткове
повернення
поворотної фін.
допомоги згідно
з договором від
15.01.2021 № 34

10 000,00

УСЬОГО
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СУМА (ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА (ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ ОСОБИ

РНОКПП АБО СЕРІЯ ТА
НОМЕР ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

15.01.
2021

10 000,00

24.03.
2021

10 000,00

Петренко Сидір
Артемович

0000000000

м. Київ

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Поворотна
фінансова
допомога

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

СУМА (ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на
користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи

10 000,00

30,00

31.03.
2021

-

-

-

-

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

30.03.
2018

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОСОБИ

Кредиторська
заборгованість

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

50 000,00

15.02.
2021
15.03.
2021

ТОВ
«Товариство»

00000000

м. Київ,
пров. Осінній, 7

30 000,00

30,00

ТОВ «Ентузіаст»

00000000

м. Дніпро,
пров. Науки, 1

0,00

-

-

-

-

-

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

16.01.
2021

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

Поворотна
фінансова
допомога

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

2) на користь юридичної особи

10 000,00
10 000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

20 030,00

5.22. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання
спонсорського внеску у вигляді безоплатної передачі
приміщення на конкретний строк в розділі I "Відомості
про майно, нематеріальні цінності, цінні папери
політичної партії" та у розділі III "Відомості про внески на
користь політичної партії, у тому числі за кордоном,
залежно від виду внеску" Звіту?
Так, потрібно.
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Відомості про такий внесок (майно) відображаються у таблиці
6.1
"Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу
ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном, залежно від виду внеску" та у таблиці 2.1 "Відомості про
нерухоме майно" розділу І "Відомості про майно, нематеріальні цінності,
цінні папери політичної партії" Звіту.

Приклади заповнення:

РНОКПП
АБО СЕРІЯ ТА НОМЕР
ПАСПОРТА З ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ВЛАСНИКА

СУМА ДОХОДУ ЗА
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
(ОРЕНДА ТОЩО)

10,0

01.12.
2019

150 00
0,00

2 роки
(до
30.11.
2021)

Чайка
Іван
Іванович

0000
0000
00

м.
Київ

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

150 000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА
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БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ
НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО
КВАРТАЛУ

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ ВЛАСНИКА

Інше
нерухоме
майно

ТЕРМІН
КОРИСТУВАННЯ

Земельні
ділянки

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА
МОМЕНТ ОТРИМАННЯ

Гаражі,
бокси,
складські
приміщення

ДАТА ОТРИМАННЯ

Житлові
приміщення,
будинки,
квартири

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ
МАЙНА

Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки

Україна,
м. Київ,
вул.
Свободи, 7

Свідоцтво про
право власності
від 19.09.2011
№ 00000000,
видане Київським
бюро технічної
інвентаризації

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОБ’ЄКТА (КРАЇНА,
АДРЕСА)

ПЕРЕЛІК
МАЙНА

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА
(КВ. М)

2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування
політичної партії
2.1. Відомості про нерухоме майно:
2) власник – фізична особа

150 000,00

БЛОК 5. Внески, доходи

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ГРН)

31.01.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 000,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 000,00

28.02.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

2 900,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

2 900,00

31.03.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 100,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 100,00

21.01.2021

Знижка за оренду зали
для проведення
конференції Партії
21.01.2021

2 000,00

ТОВ «Готель»

00000000

м. Київ,
вул. Гайова, 3

2 000,00

21.01.2021

Безоплатне
користування відео- та
звукоапаратурою за
договором позички

1 000,00

ТОВ «Прокат»

00000000

Київська область,
м. Ірпінь,
вул. Бучанська, 78

1 000,00

31.03.2021

Списана кредиторська
заборгованість, щодо
якої сплинув термін
позовної давності

30,00

ТОВ
«Ентузіаст»

00000000

м. Дніпро,
пров. Науки, 1

30,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

12 030,00

5.23. Чи будуть майно, переваги, пільги, послуги,
отримані без згоди політичної партії, вважатися
внесками політичної партії?
Так, оскільки внесками вважається будь-яке майно, переваги, пільги,
послуги, надані з метою підтримки політичної партії.
Закон не містить обов’язку надання згоди політичною партією на
отримання внесків.
Примітка: У разі якщо такий внесок має провокативний характер, партія може
повідомити про це Національне агентство та Національну поліцію.
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5.24. У якому випадку політична партія зобов’язана
відмовитися від грошового внеску? Який порядок та
строк повернення таких внесків?
Повернення внесків на рахунок внескодавця або перерахування до
державного бюджету передбачено лише у випадку, якщо сума внеску є
більшою за максимальний можливий розмір внеску, визначений у чч. 3, 4
ст. 15 Закону.
Максимальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної
партії:
від громадянина – 400 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому
здійснювалися внески*
у 2021 році – це 2,4 млн гривень

від юридичної особи – 800 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, в якому
здійснювалися внески*
у 2021 році – це 4,8 млн гривень

Зазначимо, що від такого внеску партія має відмовитися протягом
15 робочих днів з дня його отримання. Такі внески повертаються
внескодавцю, а якщо таке повернення неможливе – ці кошти
перераховуються до державного бюджету (ч. 7 ст.15 Закону).
Перерахування таких коштів здійснюється у банку, в якому відкрито
рахунок та на який було зараховано внесок.
Підставою для перерахування є заява про відмову від внеску чи його
частини з боку політичної партії або її місцевого осередку (місцевої
організації політичної партій) та платіжного документа. Згадана заява
має бути підписана керівником політичної партії або керівником її
місцевої організації.
Якщо перерахування внеску відбувається до державного бюджету, воно
здійснюється на рахунки відкриті в Державній казначейській службі.
Перерахування відбувається за субрахунком 3130 «Надходження до
загального фонду державного бюджету», код класифікації – 24060300
«Інші надходження».
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Реквізити рахунків, відкритих у Казначействі за кодом 24060300 «Інші
надходження», розміщені на вебсайті Казначейства за посиланням:
https://www.treasury.gov.ua/ua/rekviziti-rahunkiv-po-oblastyah-u-formati-xls
В усіх інших випадках (ч. 1 ст. 15 Закону) відмова партією від внеску не
передбачена.
Водночас Національне агентство може виявити порушення порядку
надання внеску за результатом перевірки Звіту. У такому випадку
Національне агентство складає щодо внескодавця адміністративний
протокол за ст. 212-15 КУпАП та направляє його до суду.
При розгляді протоколу суд може застосувати санкцію у вигляді
конфіскації суми внеску здійсненого з порушенням Закону.
З відповідною практикою суду можна ознайомитися за посиланням:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96525873.

5.25. Чи вважатиметься внеском на підтримку партії її
участь у спільних програмах, які реалізуються
громадськими об’єднаннями, із залученням грантової
або іншої фінансової допомоги?
Так, вважатиметься, якщо такі спільні програми, у тому числі, містять
заходи, спрямовані на підтримку політичної партії для підвищення її
популярності (пізнаваності) та мотивації виборців, а також залучення
громадян до членства в політичній партії, зокрема супроводжуються,
наприклад, розповсюдженням програмних документів, слоганів і текстів
виступів лідерів чи представників партії, ініціювання політичних подій і PRзаходів.
Така підтримка вважається спонсорством, а отже, є внеском на
підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.
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5.26. Чи є внеском на підтримку місцевої організації,
безоплатне
надання
партією
приміщення
для
короткострокового використання місцевою організацією
з метою проведення зібрань?
Ні, це не є внеском.
Безоплатне надання політичною партією у користування, у тому числі
короткострокове, приміщення місцевій організації для проведення
зібрань не вважається внеском на підтримку такої місцевої організації.
Закон виключає політичну партію, у тому числі її місцеву організацію, із
суб’єктного складу внескодавців.

5.27. Чи
вважатиметься
внеском
для
місцевої
організації використання програмного забезпечення
центральної партії?
Використання місцевою організацією програмного забезпечення
центральної партії не вважається внеском для місцевої організації.

5.28. Чи зобов’язаний внескодавець подавати письмову
заяву при здійсненні ним внеску на підтримку політичної
партії або до виборчого фонду кандидата?
Ні, не зобов’язаний.
Разом із платіжним документом на здійснення грошового внеску на
підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення
зв’язку внескодавцем подається письмова заява про відсутність у нього
обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті
відповідного платіжного документа (ст. 15 Закону в редакції, що діяла до
16.01.2020).
Таку заяву необхідно було подавати за формою, затвердженою
Національним агентством, при цьому без подання такої заяви банківська
установа чи відділення зв’язку не повинні були приймати платіжний
документ на здійснення вищезазначеного грошового внеску.
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На виконання вказаних вимог Закону Національне агентство прийняло
рішення від 02.06.2016 № 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України
30.06.2016 за № 902/29032, яким затверджено форми заяв до платіжного
документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної
партії.
Проте у зв’язку з внесеними змінами Законом України від 19.12.2019
№ 410-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання
і протидії політичній корупції" обов’язок подання зазначених заяв
скасовано.
Отже, станом на сьогодні при здійсненні внеску(ів) саме на підтримку
політичної партії від особи, яка має намір здійснити такий внесок,
подання зазначеної заяви не вимагається.

!

Внескодавець повинен подавати письмову заяву при здійсненні ним
внеску до виборчого фонду кандидата.
Водночас організація та проведення проміжних виборів і заміщення
народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому
окрузі, повноваження яких достроково припинені, здійснюється в
порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних
депутатів України" (п.п. 2 п. 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні
положення" Виборчого кодексу України).
Разом з тим встановлено обов’язок установи банку або відділення зв’язку
не приймати добровільний внесок до виборчого фонду кандидата від
особи, яка не подала заяву про відсутність в неї обставин, передбачених у
ст. 15 Закону, за формою, затвердженою Національним агентством
(ст. 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України").
Таким чином, обов’язок подавати заяву залишається при здійсненні
внеску(ів) до виборчого фонду кандидата (на відміну від здійснення
внесків на підтримку політичної партії) у зв’язку з проведенням
проміжних виборів і заміщенням народних депутатів України, обраних у
загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково
припинені.
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5.29. Чи може вартість робіт, товарів, послуг, отриманих
партією, бути нижчою за ринкову вартість ідентичних
або подібних робіт, товарів, послуг?
Так, вартість, яку сплачує політична партія за роботи, товари, або послуги,
може бути нижчою за ринкову.

У випадку невідповідності такої вартості ринковій ціні необхідно
встановити різницю у грошовому еквіваленті двох цін: ціни, яку фактично
сплачено політичною партією, та ринкової ціни за товар, роботу чи
послугу.
Така різниця у розумінні ст. 14 Закону вважається внеском, оскільки
надання особою на пільгових умовах товарів, робіт чи послуг є
підтримкою політичної партії.
Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на
основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг
на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою
Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики (ст. 15 Закону).
Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання
безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або
подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку

політичною партією,
її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією,
пов’язаною особою політичної партії чи
її місцевої організації (крім кандидатів на виборах, висунутих партією
або її місцевою організацією)
внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується первинними
та іншими документами (п. 2 розділу ІІ Методології визначення розміру
(суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або
послуг).
У таблиці "Спонсорські внески на користь політичної партії" глави 6
розділу ІІІ Звіту зазначаються всі внески у виді товарів, робіт, послуг,
наданих або отриманих безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,
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нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та
послуг на відповідному ринку) на користь політичної партії (п. 6 розділу ІІІ
Положення про порядок подання Звіту).
Таким чином, у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної
партії" глави 6 розділу ІІІ Звіту необхідно відображати внесок на
підтримку політичної партії, що полягає у різниці між ціною, яка фактично
сплачена партією, та ринковою ціною за товар, роботу чи послугу.
Приклад заповнення:
6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ГРН)

31.01.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 000,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 000,00

28.02.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

2 900,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

2 900,00

31.03.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 100,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 100,00

21.01.2021

Знижка за оренду
зали для проведення
конференції Партії
21.01.2021

2 000,00

ТОВ «Готель»

00000000

м. Київ,
вул. Гайова, 3

2 000,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

11 000,00

5.30. Чи можуть іноземні юридичні особи здійснювати
спонсорство на підтримку політичних партій?
Ні, не можуть.
Закон не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій
іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними
особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав
голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також
юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (яких є
іноземці чи особи без громадянства (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону).
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Спонсорство – добровільне надання фізичною або юридичною особою
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні
заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її
місцевої організації (наказ Національного агентства від 28.05.2020
№ 225/20 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за
№ 513/34796.
Таким чином, не допускається надання політичним партіям підтримки,
що має ознаки спонсорства, організаціями, зареєстрованими або іншим
чином створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України,
та/або виконавчий орган управління яких розташований за межами
України.

!

Політична партія має право отримувати від іноземних громадських
організацій та політичних партій безоплатно послуги, зокрема у вигляді
тренінгів, навчальних семінарів, лекцій у випадку, якщо такі заходи не
спрямовані на підтримку політичної партії (детальніше про заходи
викладено в запитанні 5.16).

5.31. Які особливості надання/
відображення у Звіті позички?

отримання

та

Користування будь-якою річчю за договором позички є спонсорським
внеском на підтримку партії у розумінні ч. 4 ст. 14 Закону та
відображається у таблиці "Спонсорські внески на користь політичної
партії, у тому числі за кордоном" глави 6 розділу ІІІ Звіту із застосуванням
Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної
партії у формі робіт, товарів або послуг.
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Приклад заповнення:
6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕН
НЯ ОСОБИ

СУМА
(ГРН)

31.01.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 000,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 000,00

28.02.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

2 900,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

2 900,00

31.03.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 100,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 100,00

21.01.2021

Знижка за оренду
зали для проведення
конференції Партії
21.01.2021

2 000,00

ТОВ «Готель»

00000000

м. Київ,
вул. Гайова, 3

2 000,00

21.01.2021

Безоплатне
користування відеота звукоапаратурою
за договором позички

1 000,00

ТОВ «Прокат»

00000000

Київська область,
м. Ірпінь,
вул. Бучанська, 78

1 000,00

31.03.2021

Списана
кредиторська
заборгованість, щодо
якої сплинув термін
позовної давності

30,00

ТОВ «Ентузіаст»

00000000

м. Дніпро,
пров. Науки, 1

30,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

12 030,00

5.32. Як звітувати про кредиторську заборгованість, за
якою сплинув строк позовної давності?
Потрібно відображати її як спонсорський внесок на підтримку політичної
партії у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії"
розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі
за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту, з одночасним
відображенням у розділі V "Відомості про фінансові зобов’язання
політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено"
Звіту.
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Приклади заповнення:
6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії

ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ГРН)

31.01.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 000,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 000,00

28.02.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

2 900,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

2 900,00

31.03.2021

Безоплатне
користування
приміщенням

3 100,00

Чайка
Іван Іванович

0000000000

м. Київ

3 100,00

21.01.2021

Знижка за оренду
зали для проведення
конференції Партії
21.01.2021

2 000,00

ТОВ «Готель»

00000000

м. Київ,
вул. Гайова, 3

2 000,00

21.01.2021

Безоплатне
користування відеота звукоапаратурою
за договором позички

1 000,00

ТОВ «Прокат»

00000000

Київська область,
м. Ірпінь,
вул. Бучанська, 78

1 000,00

31.03.2021

Списана
кредиторська
заборгованість, щодо
якої сплинув термін
позовної давності

30,00

ТОВ «Ентузіаст»

00000000

м. Дніпро,
пров. Науки, 1

30,00

ЗАГАЛЬНА СУМА

12 030,00

V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на
користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Поворотна
фінансова
допомога

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕН
НЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я,
ПО БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАН
НЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

15.01.
2021

10 000,00

24.03.
2021

10 000,00

Петренко
Сидір
Артемович

0000000000

м. Київ

0,00

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН
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50 000,00

Кредиторська
заборгованість

30.03.
2018

30,00

15.03.
2021

10 000,00

31.03.
2021

30,00

ТОВ
«Товариство»

ТОВ
«Ентузіаст»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

10 000,00

00000000

СУМА
(ВАРТІСТЬ) НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ, ГРН

16.01.
2021

15.02.
2021

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

Поворотна
фінансова
допомога

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

2) на користь юридичної особи

м. Київ,
пров. Осінній, 7

30 000,00

м. Дніпро,
пров. Науки, 1

0,00

00000000

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

5.33. Чи вважається політична партія,
організація внескодавцями?

20 030,00

її місцева

Ні, не вважаються.
Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно,
переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які
інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі
членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами
заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги,
надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною,
нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та
послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою
організацією (ч. 4 ст. 14 Закону).
Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій,
зокрема іншими політичними партіями (п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону).
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії
від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в
якому здійснювалися внески. При цьому таке обмеження сукупно
враховує внески, що здійснені як на політичну партію, так і на її місцеву
організацію (ч. 4 ст. 15 Закону).
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Виходячи із системного аналізу спеціального Закону направленого на
регулювання діяльності політичних партій в частині здійснення внесків,
під отриманням внесків політичною партією необхідно розуміти
отримання
внесків
політичною
партією,
як
утворенням
загальнодержавного значення, складовими якої є також місцеві
організації, що мають статус юридичної особи.

Відтак, Закон виключає політичну партію, в тому числі її місцеву
організацію із суб’єктного складу внескодавців.

5.34. Як визначається ринкова вартість послуги, якщо на
формування ціни впливають такі складові, як досвід,
кваліфікація, рейтинг на відповідному ринку контрагента
тощо?
Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання
безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або
подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку політичною партією
внеску у формі робіт, товарів або послуг (п. 2 розділу ІІ Методології
визначення розміру внеску на підтримку політичної партії у формі робіт,
товарів або послуг).
Таким чином, ринкова вартість послуги визначається на основі
ідентичних або подібних послуг на відповідному ринку. При цьому у
випадку відповідності послуги ринковій вартості зазначена методологія
не застосовується.
Щодо вартості нижче ринкової, яку сплачує політична партія за роботи,
товари, або послуги детальніше викладено в запитанні 5.29.

5.35. Чи вважається внеском на підтримку політичної
партії залучення коштів під час проведення заходу
партії, шляхом продажу брендованої продукції партії,
квитків на фандрейзингові заходи партії тощо?
Таке залучення коштів є доходом партії від законної діяльності, відтак не є
внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.
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Політична партія є неприбутковою організацією та відповідно не є
платником податку (ч. 2 ст. 14 Закону, ст. 133 Податкового кодексу
України).
Відтак, зазначені доходи повинні використовуватися політичною
партією виключно для фінансування видатків на її утримання,
реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності, визначених її
установчими документами (ст. 133 Податкового кодексу України).

5.36. Чи вважається спонсорським внеском на
підтримку політичної партії виконання (демонстрація)
членом партії/прихильником партії літературного або
художнього твору, що є об’єктом авторського права на
з’їзді партії? Як здійснюється визначення вартості
такого спонсорства?
У випадку, якщо з’їзд (захід) політичної партії будь-яким чином підвищує її
популярність (детальніше викладено в запитанні 5.9), то відповідно
зазначені дії члена партії/прихильна партії будуть вважатися внеском на
підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.
При цьому вартість такого внеску визначається на основі ідентичних або
подібних послуг на відповідному ринку (п. 1 розділу ІІ Методології
визначення розміру внеску на підтримку політичної партії у формі робіт,
товарів або послуг).
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6.1. Коли закінчується календарний рік, протягом якого
партія повинна витратити кошти, отримані з державного
бюджету?
Календарний рік закінчується на 365/366 календарний день, починаючи з
першого дня отримання коштів у відповідному календарному році.

Політична партія має право використати кошти, отримані на
фінансування її статутної діяльності, протягом одного календарного року
з дня першого перерахування таких коштів на рахунок політичної партії у
відповідному календарному році (ч. 1 ст. 17-6 Закону).
Тобто політична партія, отримавши вперше на рахунок кошти на
фінансування статутної діяльності у відповідному календарному році, має
право використати розподілений Національним агентством для цієї
політичної партії обсяг щорічного державного фінансування її статутної
діяльності протягом 365/366 календарних днів.

Приклад:
Політична партія отримала 17.02.2020 перші 25% фінансування статутної діяльності, а
в подальшому і наступні 75%.
Відповідно усі отримані кошти політична партія має право використати до 16.02.2021,
тобто протягом 366 календарних днів з дня першого перерахування.

25%

25%

25%

25%

17.02.2020

17.05.2020

17.08.2020

17.11.2020

перший день
отримання

наступні 75%

366 календарних днів з 17.02.2020

право використання до 16.02.2021
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6.2. Який строк повернення невикористаних коштів?
Політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних
коштів до кінця року, наступного за роком отримання коштів державного
фінансування.
Якщо після завершення календарного року, наступного за роком, у якому
на рахунок політичної партії було вперше перераховано кошти на
фінансування статутної діяльності політичної партії, зазначені кошти не
були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки
невикористаних коштів до державного бюджету (ч. 2 ст. 17-6 Закону).

Приклад:
Кошти державного фінансування вперше отримано 17.02.2020, і на кінець
календарного року (16.02.2021) був залишок коштів на окремому рахунку для коштів з
державного бюджету.
Відповідно термін повернення невикористаних коштів державного фінансування –
31.12.2021.

6.3. На який розрахунковий рахунок повертаються
невикористані кошти?
Залишки невикористаних коштів повертаються на рахунки, відкриті в
Державній казначейській службі України у розрізі територій за
субрахунком 3130 "Надходження до загального фонду державного
бюджету", кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші
надходження" та за місцезнаходженням.
Реквізити рахунків, відкритих у Казначействі за кодом класифікації
доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", розміщені на офіційному
вебсайті Казначейства.

6.4. Чи можна розміщувати кошти державного
фінансування на депозит та отримувати таким чином
пасивний дохід?
Так.
Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право
володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном,
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коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється
законами України. Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому
праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно (ч. 2. ст. 14
Закону).
Повноваження власника щодо майна, у тому числі коштів, що є власністю
політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в
порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16 Закону).
Відповідно політична партія може, у тому числі, розміщувати кошти
державного фінансування на депозит та отримувати таким чином
пасивний дохід.

!

Відсотки за депозитом мають нараховуватися на інший рахунок,
адже зарахування на такий рахунок інших коштів, ніж кошти
державного бюджету, виділені на фінансування статутної діяльності
партії, забороняється (ч. 2 ст. 17-3 Закону).

6.5. Чи існують обмеження щодо використання коштів
державного фінансування при здійсненні фінансування
цільових проектів громадських організацій,
які
включають, зокрема, витрати на оренду офісу, оплату
праці голови громадської організації та проектних
менеджерів, закупівлю, з метою реалізації проекту,
матеріально-технічних засобів тощо?
Так, фінансова підтримка політичними партіями громадських організацій
може бути направлена виключно на конкретно визначені статутні цілі
громадських організацій, крім благодійних.
Політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах,
передбачених Конституцією України та законами України.
Зокрема, політичні партії мають право ідейно, організаційно та
матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян,
подавати допомогу у їх створенні (ч. 1 ст. 12 Закону).
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Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право
володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим
майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не
забороняється законами України (ч. 2 ст. 14 Закону).
Повноваження власника щодо майна, у тому числі коштів, що є власністю
політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в
порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16 Закону).
Таким чином, політичні партії, виконуючи свої програмні цілі та завдання,
можуть сприяти реалізації громадянам та їх об’єднанням їхніх прав,
зокрема у культурній, спортивній, екологічній, правозахисній сферах
тощо.
До того ж політична партія має право здійснювати підтримку
громадських організацій, у тому числі за рахунок коштів, виділених з
державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності.
Разом з тим слід врахувати деякі особливості правомірності отримання
громадськими організаціями зазначених коштів з огляду на положення
Законів України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та
"Про громадські об’єднання".
Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та
членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадське об’єднання
може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого
статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є
непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання
прибутку (ст. 1 Закону України "Про громадські об’єднання").
Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах
його засновників та оформлюється протоколом. Протокол установчих
зборів громадського об’єднання має містити відповідні відомості, в тому
числі рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням
мети (цілей) його діяльності та рішення про затвердження статуту
громадського об’єднання (ст. 9 Закону України "Про громадські
об’єднання").
Визначено, що благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або
майнова допомога для досягнення визначених Законом України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не
передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої
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винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням
бенефіціара (ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні
організації").
Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного
права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює
один чи декілька видів благодійної діяльності.
Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння
законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності,
визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні
організації", а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах
(ст. 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні
організації").
Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та
діють відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та
благодійні організації", а також інші благодійники та бенефіціари (ст. 4
Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").
Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну
діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її
видів, зокрема це може бути безоплатна передача у власність
бенефіціарів коштів (ст. 5 Закону України "Про благодійну діяльність та
благодійні організації").
Отже, громадська організація зі статусом юридичної особи у разі
здійснення одного чи декількох видів благодійної діяльності, за умови, що
така діяльність не є її основою метою, буде визнаватися благодійником.
Відповідно політична партія має право здійснювати фінансову підтримку
громадських організацій за винятком фінансування їх статутних цілей,
пов’язаних із безпосереднім здійсненням благодійної діяльності. Тобто
така фінансова підтримка може бути направлена виключно на конкретно
визначені статутні цілі громадських організацій, крім благодійних.
Проте слід врахувати положення ст. 6 Закону України "Про благодійну
діяльність та благодійні організації", згідно з якими благодійною
пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів,
іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення
певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до
вказаного Закону.
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Таким чином, цільова передача коштів політичною партією та їх
подальше використання громадськими організаціями жодним чином не
повинні пов’язуватися з благодійною діяльністю, оскільки така підтримка
буде вважатися благодійною пожертвою в розумінні зазначеного
положення закону, відтак політична партія буде визнаватися
благодійником, що не відповідає цілям її статутної діяльності.

6.6. Що означає оформлення Звіту партії з грубим
порушенням встановлених вимог щодо оформлення?
Грубим порушенням встановлених вимог є (п. 3 розділу ІІ Положення про
аналіз Звіту):
недотримання форми Звіту політичною партією та її місцевими
організаціями при його підготовці;
подання Звіту без підпису керівника (уповноваженої особи) та/або
головного
бухгалтера
(особи,
відповідальної
за
ведення
бухгалтерського обліку) на останній сторінці Звіту та без засвідчення
печаткою політичної партії, її місцевої організації;
подання Звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій політичної
партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи;
неподання Звіту в електронному вигляді;
невідповідність Звіту в електронному вигляді Звіту в паперовому
вигляді;
неподання висновків щорічного внутрішнього та незалежного
зовнішнього фінансових аудитів у випадках, передбачених Законом.

6.7. Чи має політична партія статус одержувача
бюджетних коштів в розумінні Бюджетного кодексу
України?
Ні, політична партія не має статусу одержувача бюджетних коштів.
Одержувач бюджетних коштів – суб’єкт господарювання, громадська чи
інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
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бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету (п. 38
ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України).
Чинне законодавство не передбачає бюджетних програм щодо
використання політичними партіями коштів, виділених з державного
бюджету на фінансування їх статутної діяльності.
Разом з тим основу регламентації
становлять положення Закону.

діяльності

політичних

партій

Так, повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є
власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства
України в порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16
Закону).

!

Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають
право використовувати кошти, виділені з державного бюджету на
фінансування їх статутної діяльності, на придбання майна
(матеріальних цінностей), які за своїми ознаками не належать до
видатків споживання згідно з бюджетною класифікацією.

6.8. На який рахунок повертаються кошти державного
бюджету, виділені на фінансування статутної діяльності
політичної партії помилково/надлишково отримані
місцевою організацією від політичної партії?
Кошти державного бюджету, виділені на фінансування статутної
діяльності політичної партії, які були помилково/надлишково отримані
місцевою організацією не втрачають свого статусу, а відтак
повертаються на зазначений окремий рахунок політичної партії.
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7.1. Що розуміється під витратами на здійснення
статутної діяльності?
Витрати на здійснення статутної діяльності – витрати, пов’язані з
реалізацією завдань політичної партії, що визначені її статутом у процесі
здійснення діяльності політичної партії.
Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції
України, Закону України "Про політичні партії в Україні", а також інших
законів України та згідно з партійним статутом, що визначає статутні
завдання партії (ст. 3 Закону).

7.2. Що
розуміється
організацій?

під

утриманням

місцевих

Утримання місцевих організацій – це здійснення матеріальної
(фінансової) підтримки партією з метою забезпечення організації
діяльності її місцевих організацій, передбачених її статутом.

7.3. Які особливості звітування про витрати на публічні
заходи, у тому числі з’їзди, конференції?
Якщо такі витрати понесла третя особа, це вважається внеском на
підтримку політичної партії, а саме спонсорством (ч. 4 ст. 14 Закону), та
підлягає відображенню у таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь
політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на користь політичної
партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.
Обмеження щодо спонсорських внесків на користь політичних партій
детальніше розкриті у блоці 5 цих Роз’яснень.

7.4. Як відображати у Звіті відомості щодо партії/третіх
осіб, які розповсюджують/ реалізують продукцію з
логотипом, найменуванням партії?
Якщо таку діяльність здійснюють треті особи, це буде вважатися внеском
на підтримку партії. При цьому розмір такого внеску визначається за
Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної
партії у формі робіт, товарів або послуг (додатково див. запитання 5.23).
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Якщо таку діяльність здійснює сама партія, то це має відображатися у
розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії
залежно від виду рахунку" Звіту.

!

Під реалізацією слід розуміти безпосередньо продаж продукції.

Розповсюдження продукції може здійснюватися, як шляхом її реалізації
(продажу), так і безоплатно.

7.5. Як відображати у Звіті
заохочення культурних заходів?

діяльність

партії

із

Заохочення культурних заходів партією здійснюється у негрошовій формі, у
зв’язку з чим така діяльність партії відображенню у Звіті не підлягає.

7.6. Чи мають право політичні партії здійснювати
витрати, пов’язані з наданням допомоги, спрямованої на
боротьбу з COVID-19?
Ні, не мають.
Витрати, пов’язані з наданням допомоги, спрямованої на боротьбу з
Covid-19, є благодійною діяльністю. Детальніше про це викладено у
запитанні 7.13.

!

Витрати політичної партії, її місцевої організації, здійснені в межах
витрат на охорону праці, спрямовані на виявлення вірусних та
інфекційних хвороб та вакцинацію від них штатних працівників,
вважаються витратами на статутну діяльність політичної партії, та не
вважаються благодійною діяльністю.

7.7. Чи можна здійснювати платежі у готівковій формі?
Ні, не можна.
Політичні партії зобов’язані використовувати
безготівковій формі (ч. 22 ст. 17 Закону).
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7.8. Чи можна відряджати та оплачувати витрати на
відрядження осіб, які не перебувають у трудових
відносинах з партією?
Ні, не можна.
Витрати на відрядження осіб, які не перебувають у трудових відносинах з
партією та здійснюють відрядження, пов’язані з виконанням завдань
статутної діяльності партії, партія оплачує як надані послуги, що
підлягають відображенню у розділі IV "Відомості про здійснення платежів
з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту.

7.9. Які особливості відображення відомостей про
вебсайт, що є у партії?
У розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної
партії залежно від виду рахунку" Звіту необхідно відображати відомості
про витрати на оплату послуг з розробки вебсайту (у разі наявності), його
хостингу на серверах, послуг з його інформаційного, технічного
обслуговування та технічної підтримки.

7.10. Як відображати відомості про оплату послуг
(адміністративний збір, нотаріальні послуги) з державної
реєстрації змін відомостей про партію (зміна керівника,
адреси тощо) чи судового збору?
Такі відомості необхідно відображати як платежі з рахунків політичної
партії у розділі IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної
партії залежно від виду рахунку" Звіту.
Якщо оплату адміністративного чи судового збору здійснила третя особа,
то це вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ч. 4
ст. 14 Закону. Відомості про такий внесок повинні відображатися у
таблиці 6.1 "Спонсорські внески на користь політичної партії" розділу
ІІІ "Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном, залежно від виду внеску" Звіту.
При цьому розмір внеску
адміністративного збору.

буде
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Приклади заповнення:
1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:
1) на користь фізичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

НАЙМЕНУВАНН
Я БАНКУ, ВИД
РАХУНКУ

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВОГО
ДОКУМЕНТА

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

СУМА (ГРН)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УСЬОГО

0,00

2) на користь юридичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

НАЙМЕНУВА
ННЯ БАНКУ,
ВИД
РАХУНКУ

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВ
ОГО
ДОКУМЕНТА

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКА
ЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

СУМА
(ГРН)

25.03.2020

АТ «БАНК»

UA000000000
00000000000
000000000

Казначейство
України

00000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

Адміністративний збір

-

630,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УСЬОГО

630,00

6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА (ГРН)

31.03.
2020

оплата орендної
плати за
користування
приміщенням

15 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

15 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА СУМА
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7.11. Чи потрібно звітувати про витрати на рекламу у
соціальних мережах, на радіо і телебаченні, зовнішню,
друковану рекламу тощо, а також створення та
розміщення відеороликів про партію?
Так, потрібно.

Якщо кошти сплачено партією – це відображається як платежі з рахунків
політичної партії (розділ IV "Відомості про здійснення платежів з рахунків
політичної партії залежно від виду рахунку" Звіту).
Якщо кошти сплачено третіми особами – це відображається :
як спонсорство (розділ ІІІ "Відомості про внески на користь політичної
партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску" Звіту)
або як фінансові зобов’язання (розділ V "Відомості про фінансові
зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх
було здійснено" Звіту).
Приклади заповнення:
1.1. Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії:
1) на користь фізичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

НАЙМЕНУВАННЯ
БАНКУ, ВИД
РАХУНКУ

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВ
ОГО
ДОКУМЕНТА

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

СУМА (ГРН)

10.03.2020

АТ «БАНК»

UA000000000
00000000000
000000000

Петров
Петро
Петрович

000000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

Оренда
примішення
за лютий
2020

-

8 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УСЬОГО

8 000,00

2) на користь юридичних осіб
ДАТА
ЗДІЙСНЕННЯ
ПЛАТЕЖУ З
РАХУНКУ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

НАЙМЕНУВА
ННЯ БАНКУ,
ВИД
РАХУНКУ

НОМЕР
РОЗРАХУНКОВ
ОГО
ДОКУМЕНТА

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦ
ІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТЕЖУ

КОД
РЯДКА

СУМА (ГРН)

25.03.2020

АТ «БАНК»

UA000000000
00000000000
000000000

ТОВ
«Буратіно»

00000000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

Оплата за
ремонт
автомобілю

-

12 632,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

УСЬОГО
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6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за
кордоном
6.1. Спонсорські внески на користь політичної партії
ДАТА
НАДХОДЖЕННЯ
ВНЕСКУ

ВИД
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ВАРТІСТЬ
СПОНСОРСЬКОГО
ВНЕСКУ

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА (ГРН)

10.03.2020

Оренда
примішення за
лютий 2020

8 000,00

Петров Петро
Петрович

000000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

8 000,00

25.03.2020

Оплата за
ремонт
автомобілю

12 632,45

ТОВ «Буратіно»

00000000

м. Київ, бульв.
Дружби
народів, 28

12 632,45

ЗАГАЛЬНА СУМА

20 632,45

V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на
користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

15 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

10 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

Оренда
комп’ютерної
техніки

19.01.
2020

25 000,00

-

-

-

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

15 000,00

2) на користь юридичної особи
ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕН
НЯОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

14.01.
2020

5 800,00

-

5 800,00

ТОВ
«Буратино»

00000000

м. Київ,
бульв.
Дружби
народів, 28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Розміщення
зовнішньої
реклами

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН
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7.12. Чи може партія здійснювати фінансову підтримку
громадських організацій?
Так, політична партія має право здійснювати фінансову підтримку
громадських організацій.
Винятком є фінансування їх статутних цілей, що пов’язані з безпосереднім
здійсненням благодійної діяльності, а також з деякими обмеженнями.
Детальніше викладено в запитанні 6.5.

7.13. Чи має право партія здійснювати благодійну
діяльність?
Політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть
використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну
діяльність.
Використання коштів та майна політичної партії на благодійництво
допускається лише у разі припинення діяльності політичної партії.
Політична партія визначається як зареєстроване згідно з законом
добровільне
об’єднання
громадян
–
прихильників
певної
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю
метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 Закону).
Цілі, завдання політичної партії, а також
викладаються у її програмі (ст. 7 Закону).

шляхи

їх

досягнення

Політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах,
передбачених Конституцією України та законами України (п. 1 ч. 1 ст. 12
Закону). Зокрема, політичні партії мають право ідейно, організаційно та
матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян,
подавати допомогу у їх створенні (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону). Таким чином,
політичні партії, виконуючи свої програмні цілі та завдання, можуть
сприяти громадянам та їх об’єднанням у реалізації їх прав, зокрема, у
культурній, спортивній, екологічній, правозахисній сферах.
Обмеження щодо політичних партій як суб’єктів благодійної діяльності
визначаються законами України (ч. 2 ст. 4 Закону України "Про благодійну
діяльність та благодійні організації").
Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та
діють відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та
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благодійні організації", а також інші благодійники та бенефіціари (ч. 1 ст. 4
Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").
Благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа
приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно
здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1
Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").
Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння
законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності,
визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні
організації", а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу
політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь
у виборчій агітації (ст. 3 Закону України "Про благодійну діяльність та
благодійні організації").

Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю
політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в
порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16 Закону).
Статутна діяльність політичних партій, не пов’язана з їхньою участю у
виборах народних депутатів України, виборах Президента України і
місцевих виборах, у тому числі оплата праці працівників статутних органів
політичної партії, її місцевих організацій в порядку, передбаченому
законодавством, фінансується за рахунок коштів державного бюджету
(ст. 17-1 Закону).

У той же час передбачена можливість використання майна та коштів
політичної партії, у тому числі на благодійні цілі. Однак використати
вказані кошти та майно політичної партії можливо лише за рішенням
з’їзду (конференції) політичної партії і лише у випадку її реорганізації чи
саморозпуску (ч. 2 ст. 23 Закону).
Закон розмежовує поняття статутних та благодійних цілей при
використанні майна та коштів політичної партії у разі припинення її
діяльності. З огляду на мету створення політичної партії та цілі
благодійної діяльності – це різні сфери суспільних інтересів, а отже,
останні не можуть належати до статутних цілей політичної партії.
У період виборчого процесу благодійна допомога, яка ініційована або
організована політичною партією як благодійником відповідно до вимог
Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", не
повинна надаватись від її імені або будь-яким чином пов’язуватись з
діяльністю політичної партії.

106

БЛОК 7. Платежі, витрати

!

Благодійна допомога у період виборчого процесу може
розцінюватись як "непрямий підкуп виборців", за що передбачена
кримінальна відповідальність (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу
України).
Саме тому встановлено заборону надавати виборцям, закладам,
установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми
власності гроші, інші матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі від
імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є партія
(місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що
супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не
голосувати за партію (місцеву організацію партії) або згадуванням назви
партії (місцевої організації партії), символіки партії (ч. 6 ст. 57 Виборчого
кодексу України).
Громадяни України мають право на свободу об’єднання, зокрема у
політичні партії, для здійснення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я
населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36 Конституції
України).
У ч. 1 ст. 64 Основного Закону України визначено, що конституційні права
і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків,
передбачених Конституцією України.
Конституційний Суд України в Рішенні від 12.06.2007 № 2-рп/2007 у справі
про утворення політичних партій в Україні, розглядаючи питання про
передбачені нормами Закону обмеження, пов’язані з утворенням та
діяльністю політичних партій, констатував, що поняття "обмеження
конституційних прав і свобод людини і громадянина" в контексті ч. 1
ст. 64 Конституції України слід розуміти як не передбачене
конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод, встановлення
додаткових норм, якими нівелюється свобода об’єднання у політичні
партії в порядку, визначеному відповідним законом, і які фактично
перешкоджають створенню об’єднань громадян.
Вста новле ні за конами Украї ни обмеження щодо можливо сті
використання майна та коштів політичної партії на благодійну діяльність
не пов’язані з обмеженням конституційного права громадян на свободу
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об’єднання, адже жодним чином не перешкоджають утворенню та
діяльності політичних партій.
Таким чином, аналіз наведених правових норм дає підстави для таких
висновків:
користування та розпорядження коштами політичної партії, у тому
числі виділеними з державного бюджету на фінансування їхньої
статутної діяльності, здійснюється виключно відповідно до
законодавства України та в порядку, передбаченому статутом
політичної партії;
політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть
використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну
діяльність;
використання коштів та майна політичної партії на благодійництво
допускається лише у разі припинення її діяльності;
благодійна допомога в період виборчого процесу містить ознаки
непрямого підкупу виборців.

7.14. Чи може політична партія сплачувати членські
внески за участь в міжнародних організаціях,
об’єднаннях політичних партій? Чи може партія брати
участь
в
платних
міжнародних
конференціях,
симпозіумах, круглих столах? Якщо так, то чи можна
зробити такі платежі з поточних рахунків політичної
партії?
Так, в межах своєї міжнародної діяльності. При цьому такі платежі
здійснюються з поточних рахунків політичної партії та не потребують
додаткового відкриття валютного рахунку.
Політичні партії можуть підтримувати зв’язки з політичними партіями,
громадськими
організаціями
інших
держав,
міжнародними
і
міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і
здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним
угодам України (ст. 13 Закону).
Переказ, ініційований платником за межами України в іноземній валюті
за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням платника
може бути виплачений фізичній особі/зарахований на поточний рахунок
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отримувача (фізичної, юридичної особи, фізичної особи-підприємця) у
національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку
валют у міжнародній платіжній системі) (п. 37 розділу V Положення про
здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постанова
Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2).
Зокрема, до поточних валютних операцій належать оплата вступних,
членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осібнерезидентів, оплата фізичними особами участі в міжнародних
симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках,
культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах,
що відбуваються на територіях іноземних держав (п. 4 розділу І
Положення про здійснення операцій із валютними цінностями,
затвердженого Постанова Правління Національного банку України
02.01.2019 № 2).

7.15. Які особливості відображення відомостей про
внесення грошової застави для участі кандидатів
політичної партії на місцевих виборах?
Відомості про платежі з рахунків стосовно внесення грошової застави
відображаються місцевою організацією політичної партії, яка висунула
відповідних кандидатів для участі у місцевих виборах у розділі IV
"Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно
від виду рахунку" Звіту такої місцевої організації (ч. 9 ст. 17 Закону в
редакції, що діяла до 16.01.2020, ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України).
При цьому, у Звіті політичної партії такі відомості не відображаються.
Якщо всупереч положень ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України внесення
такої грошової застави здійснювалось безпосередньо політичною
партією, замість її місцевої організації, то відомості про такий платіж
відображаються у Звіті політичної партії.

!

За рахунок коштів державного бюджету фінансується тільки
статутна діяльність політичних партій, яка не пов’язана з їхньою участю
у виборах (п. 1 ч. 1 ст. 17-1 Закону).
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Крім того, підставою для припинення державного фінансування статутної
діяльності політичної партії є, зокрема встановлення судом за позовом
Національного агентства з питань запобігання корупції або Рахункової
палати фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії,
використані політичною партією на фінансування її участі у виборах (п. 5
ч. 1 ст.17-8 Закону).
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8.1. Які підстави виникнення фінансових зобов’язань?
Фінансові зобов’язання виникають на підставі:
договорів та інших правочинів;
завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
актів цивільного законодавства та/або актів органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого
самоврядування;
рішення суду (ст. 11, ч. 2 ст. 509 Цивільного кодексу України).

8.2. Як
відображати
відомості
зобов’язання політичної партії?

про

фінансові

Фінансові
зобов’язання
політичної
партії
відображаються
у
розділі V "Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно
від особи, на користь якої їх було здійснено" Звіту протягом строку
позовної давності. Загальний строк позовної давності – 3 роки (ст. 257
Цивільного кодексу України).
Після закінчення строку позовної давності такі фінансові зобов’язання
підлягають відображенню в бухгалтерському обліку як дохід та
відображаються як спонсорський внесок у таблиці 6.1 "Спонсорські
внески на користь політичної партії" розділу ІІІ "Відомості про внески на
користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду
внеску" Звіту.
Відомості у таблиці «Фінансові зобов’язання політичної партії» розділу V
Звіту відображаються наступним чином у таких графах:
«Дата виникнення» зазначається з моменту виникнення відповідного
фінансового зобов’язання з підстав зазначених в запитанні 8.1.
«Дата припинення» зазначається з моменту виконання відповідного
фінансового зобов’язання з урахуванням положень ст. 526, 530
Цивільного кодексу України
«Сума (вартість), грн» (стовпчик 3) зазначається загальна
зобов’язання (п. 8 розділу ІІІ Положення про порядок подання)

сума

«Сума (вартість), грн» (стовпчик 5) зазначається залишок фінансового
зобов’язання
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«Сума (вартість) на кінець звітного періоду, грн» (стовпчик 9)
зазначається сума виконаного зобов’язання за звітний квартал (п. 8
розділу ІІІ Положення про порядок подання)
Приклади заповнення:
V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на
користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

Оренда
комп’ютерної
техніки

19.01.
2020

15 000,00

-

15 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ, бульв.
Дружби народів, 28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

15 000,00

2) на користь юридичної особи
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ,
ГРН

ДАТА
ВИНИКНЕ
ННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИ
НЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВА
ННЯ
ОСОБИ

14.01.
2020

5 800,00

-

5 800,00

ТОВ
«Буратіно»

00000000

м. Київ, бульв.
Дружби народів, 28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Розміщення
зовнішньої
реклами

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

5 800,00

8.3. Як відображати відомості про заборгованість із
заробітної плати та обов’язкових платежів?
Такі відомості відображаються в розділі V "Відомості про фінансові
зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було
здійснено" Звіту.
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Приклад заповнення:
V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх
було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи3

ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

31.03.
2020

5 000,00

-

5 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ, бульв.
Дружби народів, 28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Заробітна
плата

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

5 000,00

8.4. Чи потрібно зазначати відомості про фінансові
зобов’язання партії у разі несплати коштів за оренду
майна у визначені договором (правочином) строки?
Так, потрібно.
Звіт повинен містити інформацію про дату виникнення, припинення, суму
(вартість) кожного фінансового зобов’язання (станом на кінець звітного
періоду) політичної партії, її місцевої організації та особу, на користь якої
фінансове зобов’язання підлягає виконанню (п. 5 ч. 9 ст. 17 Закону в
редакції, що діяла до 16.01.2020).

!

Фінансові зобов’язання виникають, зокрема, на підставі договорів
та інших правочинів (детальніше викладено в запитанні 8.1). Наявність
самого лише акту виконаних робіт/наданих послуг не є підставою для
відображення фінансових зобов’язань у Звіті.
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Приклад заповнення:
V. Відомості про фінансові зобов’язання політичної партії залежно від особи, на
користь якої їх було здійснено
1.1. Фінансові зобов’язання політичної партії:
1) на користь фізичної особи
ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПРІЗВИЩЕ,
ІМ’Я, ПО
БАТЬКОВІ
ОСОБИ

РНОКПП АБО
СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА З
ВІДМІТКОЮ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ, ГРН

01.01.
2020

25 000,00

-

15 000,00

Іванов Іван
Іванович

0000000000

м. Київ, бульв.
Дружби народів, 28

10 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Оренда
приміщення

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН

15 000,00

2) на користь юридичної особи
ДАТА
ВИНИКНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН

ДАТА
ПРИПИНЕННЯ

СУМА
(ВАРТІСТЬ),
ГРН.

ПОВНЕ
НАЙМЕНУВА
ННЯ
ОСОБИ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ ЗА
ЄДРПОУ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ОСОБИ

СУМА
(ВАРТІСТЬ)
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ,
ГРН

01.01.
2020

35 000,00

-

35 000,00

ТОВ
«Цукерка»

00000000

м. Київ, бульв.
Дружби народів, 28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВИД
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Оренда
приміщення

ЗАГАЛЬНА СУМА (ВАРТІСТЬ), ГРН
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9.1. За який період надається виписка банку по
рахунку?
Довідка про рух коштів на рахунках подається за звітний квартал.
Довідку подають політичні партії та її місцеві організації, які мають
відкриті в установах банків рахунки (п. 10 розділу ІІ Положення про
порядок подання Звіту).

9.2. Які
особливості
проходження
зовнішнього
незалежного аудиту фінансової звітності політичної
партії?
Партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти
зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за
роком отримання державного фінансування (ч. 3 ст. 17 Закону).
Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього
незалежного аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як 3
роки поспіль Порядок залучення аудиторської фірми для проведення
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається
Статутом політичної партії (ч. 7, 8 ст. 17 Закону).
Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту за
IV квартал звітного року (ч. 11 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до
16.01.2020).

!

Предметом аудиту є фінансова звітність політичної партії в
розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні».
До фінансової звітності політичної партії в розумінні Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звіт не належить.

Політична партія не зобов’язана проводити аудит фінансової звітності її
місцевих організацій.
У ході вказаного аудиту перевіряються показники Звіту партії та її
місцевих організацій (ч. 5 ст. 17 Закону).
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9.3. Чи потрібно подавати звіти місцевих організацій, які
розміщені на тимчасово окупованих територіях?
Ні, не потрібно.

9.4. Які особливості звітування
внутрішнього фінансового аудиту?

про

проходження

Щорічний внутрішній фінансовий аудит зобов’язані проходити всі
політичні партії.
Він здійснюється органом (посадовою особою) відповідної партії, її
місцевої організації, уповноваженим проводити внутрішньопартійний
фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами політичної
партії (місцевої організації партії) (ст. 17 Закону).
Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту
за IV квартал звітного року (ч. 11 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до
16.01.2020).

9.5. Чи необхідно додавати до Звіту політичної партії звіт
місцевої організації, що перебуває у стані ліквідації,
припинення, чи припиненої на дату подання Звіту або у
звітному періоді?
Так, необхідно.
Звіти місцевих організацій, що перебувають у стані ліквідації/
припинення, подаються за періоди до дати ліквідації такого структурного
утворення як юридичної особи.

9.6. Чи потрібно й надалі подавати поквартально
баланси, за умови, що згідно з П(С)БО до контролюючого
органу підприємства та організації подають лише річні
баланси (тобто одноразово)?
Ні, не потрібно, крім випадків, коли такий баланс підтверджує відповідні
відомості у Звіті.
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10.1. Яка відповідальність передбачена за порушення,
встановлені за результатами аналізу Звіту?
За порушення, встановлені за результатами аналізу Звіту, передбачена
адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає у випадках:

1.

Порушення встановленого порядку або строків подання Звіту
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру.
Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до
400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100
до 6800 грн (ст. 212-21 КУпАП).

2.

Порушення встановленого законом порядку надання або отримання
внеску на підтримку політичної партії, а також порушення
встановленого порядку надання або отримання державного
фінансування статутної діяльності політичної партії.
Зазначені порушення тягнуть за собою накладення штрафу:
на громадян

– від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, тобто від 1190 до 1700 грн;

на посадових осіб

– від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, тобто від 1700 до 2210 грн.

з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії,
фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної
агітації або агітації референдуму, наданої або отриманої з
порушенням закону (ст. 212-15 КУпАП).
Кримінальна відповідальність настає у таких випадках (ст. 159-1
Кримінального кодексу України):

1.

Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

2.

Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка
не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те
права.
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3.

Умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною
особою або від імені юридичної особи у великому розмірі*.

4.

Умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка
не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі*.
Зазначені порушення караються:
штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, тобто від 1700 до 5100 грн,
або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до двох років,
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк п’ять років.

* великим розміром визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг,
позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи
негрошового характеру, що перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску
на підтримку політичної партії (примітка до ст. 159-1 Кримінального кодексу України).

10.2. Яка відповідальність встановлена за ненадання у
встановленому
порядку
інформації
на
запит
Національного агентства?
Ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених
законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної
інформації або не у повному обсязі тягне за собою відповідальність,
передбачену у ст. 188-46 КУпАП , а саме – накладення штрафу у розмірі
від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від
1700 до 4250 гривень.
Якщо ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року вже було
адміністративному стягненню за таке ж порушення, в такому
вони тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від
300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від
5100 гривень.
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10.3. Чи може бути присутньою під час складення
протоколу про адміністративне правопорушення інша
особа, ніж та, що уповноважена на підписання Звіту?
Ні, не може.
Протокол підписує особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Таким чином, для складення протоколу про
адміністративне правопорушення обов’язково необхідна явка саме цієї
особи.
Водночас зазначена особа може звернутися за правовою допомогою до
адвоката, який також може бути присутнім при складенні протоколу
(ч.ч. 2, 3 ст. 256 та ст. 271 КУпАП ).

10.4. Хто несе відповідальність за
встановлені за результатами аналізу Звіту?

порушення,

Таку відповідальність несе керівник політичної партії та/або уповноважена
особа, які підписали Звіт.
Звіт подається за підписом керівника політичної партії
уповноваженої особи (детальніше викладено в запитанні 1.8).

або

Додатки є складовими частинами Звіту та подаються виключно
політичною партією, в тому числі інформація про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації
політичної (детальніше викладено в запитанні 1.7).
При цьому достовірність даних Звіту підтверджується власноручним
підписом керівника або уповноваженої особи (детальніше викладено в
запитанні 1.10).

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції
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