
 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

07.10.2022  № 12 
 
 
 

Щодо синхронізації  
відомостей Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру та бухгалтерського обліку політичної 
партії 

 
 

I. Загальні положення 

Ці Роз’яснення розроблено з метою запобігання допущенню політичними 
партіями порушень у частині внесення до Звіту політичної партії про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт політичної 
партії) неповних та недостовірних відомостей, а також для забезпечення єдиних 
підходів до синхронізації відомостей Звіту політичної партії з відомостями 
бухгалтерського обліку політичної партії.  

Ці Роз’яснення рекомендовані для використання у роботі політичних партій 
під час складання фінансової звітності політичних партій, проведення  
щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту. 

Терміни, що використовуються в цих Роз’ясненнях, вживаються у значенні, 
наведеному у Податковому кодексі України, Цивільному кодексі України, 
Законах України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки», Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України 
від 30.11.1999 № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.1999 
за № 893/4186 (далі – Інструкція № 291), Національних положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку. 
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ІІ. Порядок синхронізації відомостей про майно та нематеріальні 
активи  

 

Відповідно до п. 1 ч. 11 ст. 17 Закону в розділі «Майно та нематеріальні 
активи» Звіту політичної партії має бути наведена повна та достовірна 
інформація щодо майна (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме 
майно, транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує 
п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого на 1 січня звітного року) та нематеріальних активів, які належать 
партії, її місцевій організації, що в установленому порядку набула статусу 
юридичної особи, на праві власності або праві користування. 

 

При заповненні п. 1 «Об’єкти нерухомості» розділу І Звіту політичної партії 
необхідно синхронізувати відомості, що містяться на субрахунках 
151   «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних 
засобів» та на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». 

При відображенні відомостей про об’єкти нерухомості в п. 1 розділу І Звіту 
політичної партії необхідно враховувати особливості відображення аналогічних 
відомостей у регістрах бухгалтерського обліку: 

- по об’єктах незавершеного будівництва відомості до Звіту політичної 
партії вносяться у звітному періоді, в якому відбувається набуття 
політичною партією права власності на такі об’єкти. Водночас в 
бухгалтерському обліку операції зі створення об’єктів незавершеного 
будівництва відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на 
субрахунку 151 «Капітальне будівництво» протягом періоду від початку 
будівництва і до його завершення або вибуття об’єкта, незалежно від 
того набувається право власності на такий об’єкт чи ні; 

- по об’єктах нерухомості, які належать політичній партії на праві 
власності та перебувають у користуванні політичної партії на умовах 
фінансової оренди, відомості до Звіту політичної партії вносяться у 
розрізі об’єктів: «нежитлова будівля», «житловий будинок», «квартира», 
«кімната», «офіс», «гараж», «складське приміщення», «земельна 
ділянка», «інше нерухоме майно». Водночас у бухгалтерському обліку 
операції з придбання та отримання у фінансову оренду об’єктів 
нерухомості відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на 
субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» разом з 
іншими матеріальними активами (транспортними засобами, 
обладнанням тощо), облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби»; 

- по об’єктах нерухомості, які перебувають у користуванні політичної 
партії на умовах оперативної оренди чи позички, відомості до Звіт 
політичної партії вносяться у розрізі об’єктів: «нежитлова будівля», 
«житловий будинок», «квартира», «кімната», «офіс», «гараж», 
«складське приміщення», «земельна ділянка», «інше нерухоме майно». 
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Водночас у бухгалтерському обліку операції з оренди об’єктів 
нерухомості відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на 
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» разом з 
іншими матеріальними та нематеріальними активами (транспортними 
засобами, обладнанням, авторським правом та суміжними з ним правами  
тощо), облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». 
 

Враховуючи особливості відображення відомостей про об’єкти нерухомості 
в п. 1 розділу І Звіту політичної партії та особливості відображення цих самих 
відомостей у регістрах бухгалтерського обліку, для спрощення синхронізації 
рекомендовано застосовувати додаткові субрахунки по рахунках, передбачених 
Інструкцією № 291. Так, згідно з розділом І Інструкції № 291 політична партія 
має можливість вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) 
відповідно до її потреб управління, контролю, аналізу й звітності.  

 

Прикладами внесення відомостей до Звіту політичної партії з урахуванням 
додаткових субрахунків другого або третього порядку можуть бути (нумерація 
субрахунків, у форматі ХХ.Х, ХХ.Y, ХХ… ХХХ.Х, ХХХ.Y, ХХХ… та назва 
субрахунків умовна для прикладу): 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про об’єкти нерухомості, 
щодо яких політична партія набула право власності, на дату здійснення 
кореспонденції субрахунків Дт 151.Y «Об’єкт незавершеного 
будівництва з правом власності» Кт 151.X «Капітальне будівництво 
нерухомого майна»; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про об’єкти нерухомості, 
які належать політичній партії на праві власності, на дату здійснення 
кореспонденції субрахунків Дт 152.X «Придбання об’єктів нерухомості» 
Кт 37, 63, 424, 484; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про об’єкти нерухомості, 
які отримані політичною партією у користування на умовах фінансової 
оренди, на дату здійснення кореспонденції рахунків  
Дт 152.X «Придбання об’єктів нерухомості» Кт 531; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про об’єкти нерухомості, 
які політична партія отримала у користування на умовах оперативної 
оренди, на дату здійснення приходу на позабалансовий субрахунок  
01.X «Орендовані об’єкти нерухомості»;  

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про об’єкти нерухомості, 
які політична партія отримала у користування на умовах договорів 
позички, на дату здійснення приходу на позабалансовий субрахунок  
01.Y «Позичені об’єкти нерухомості». 

 
Детальний алгоритм синхронізації відомостей про об’єкти нерухомості з 

урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії та додаткових 
субрахунків наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Спосіб 
отримання 

 об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Додаткові 
субрахунки 

Кореспон
денція 

рахунків 

Примітка 

пункт 1 «Об’єкти нерухомості» 

1) Належать політичній партії на підставі права власності 

Будівництво 
об’єктів 
нерухомості 

Об’єкт (вид об’єкта: 
«Нежитлова будівля», 
«Житловий будинок», 
«Квартира», «Кімната», 
«Офіс», «Гараж», 
«Складське приміщення», 
«Земельна ділянка», «Інше 
нерухоме майно», 
місцезнаходження об’єкта, 
загальна площа (кв. м), 
реєстраційний номер/ 
кадастровий номер для 
земельної ділянки), дата 
набуття права, вартість на 
дату набуття права, 
інформація щодо права на 
об’єкт – «право власності» 

151.X «Капітальне 
будівництво 
нерухомого майна» 
151.Y «Об’єкт 
незавершеного 
будівництва з 
правом власності» 

Дт 151.Y  
Кт 151.X 
 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії права 
власності на такі 
об’єкти, навіть 
при здійсненні 
операцій з  
переведення 
інвестиційної 
нерухомості в 
операційну та 
навпаки 

Придбання 
або 
отримання на 
безоплатній 
основі 
об’єктів 
нерухомості 

152.X «Придбання 
об’єктів 
нерухомості» 

Дт 152.X  
Кт 37, 63, 
424, 484 
 
  

2) Перебувають у користуванні політичної партії на умовах фінансової оренди 

Отримання у 
фінансову 
оренду 
об’єктів 
нерухомості 

Об’єкт (вид об’єкта: 
«Нежитлова будівля», 
«Житловий будинок», 
«Квартира», «Кімната», 
«Офіс», «Гараж», 
«Складське приміщення», 
«Земельна ділянка», «Інше 
нерухоме майно», 
місцезнаходження об’єкта, 
загальна площа (кв. м), 
реєстраційний номер/ 
кадастровий номер для 
земельної ділянки), дата 
набуття права, інформація 
щодо права на об’єкт – 
«інше право користування 
– фінансова оренда» 

152.X «Придбання 
об’єктів 
нерухомості» 

Дт 152.X  
Кт 531 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
фінансової 
оренди.  
При набутті 
права власності 
на такий об’єкт 
змінюється 
інформація щодо 
права на об’єкт 
та дата набуття 
права власності, 
а зміна вартості 
відображається 
лише у випадку, 
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якщо така зміна 
передбачена 
умовами 
договору 
фінансового 
лізингу 

3) Перебувають у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи 
позички 

Отримання в 
користування 
об’єктів 
нерухомості 
на умовах 
оперативної 
оренди 

Об’єкт (вид об’єкта: 
«Нежитлова будівля», 
«Житловий будинок», 
«Квартира», «Кімната», 
«Офіс», «Гараж», 
«Складське приміщення», 
«Земельна ділянка», «Інше 
нерухоме майно», 
місцезнаходження об’єкта, 
загальна площа (кв. м), 
реєстраційний номер/ 
кадастровий номер для 
земельної ділянки), дата 
набуття права, інформація 
щодо права на об’єкт – 
«інше право користування 
– оперативна оренда» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.X «Орендовані 
об’єкти 
нерухомості» 
 

Прихід 
01.X 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
оперативної 
оренди або 
позички на такі 
об’єкти 

Отримання в 
користування 
об’єктів 
нерухомості 
на умовах 
позички 

Назва об’єкта, дата набуття 
права, інформація щодо 
права на об’єкт – «інше 
право користування – 
позичка (безоплатне 
користування)» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.Y «Позичені 
об’єкти 
нерухомості» 

Прихід 
01.Y 

 
При заповненні п. 2 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» 

розділу І Звіту політичної партії необхідно синхронізувати відомості, що 
містяться на субрахунках 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», 
153  «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», 
20   «Виробничі запаси», 28 «Товари» та на позабалансовому рахунку 
01 «Орендовані необоротні активи». 

 

При відображенні відомостей про цінне рухоме майно (крім транспортних 
засобів) у п. 2 розділу І Звіту політичної партії необхідно враховувати 
особливості відображення аналогічних відомостей у регістрах бухгалтерського 
обліку: 

- по цінному рухомому майну (крім транспортних засобів), яке належить 
політичній партії на праві власності та перебуває у користуванні 
політичної партії на умовах фінансової оренди, відомості до Звіту 
політичної партії вносяться у розрізі об’єктів: «електронні пристрої», 
«твір мистецтва (картина, книга тощо)», «антикварний виріб», «ювелірні 
вироби», «інше», та з урахуванням вартісних критеріїв (вартість таких 
об’єктів має перевищувати п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року). Водночас 
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у бухгалтерському обліку операції з придбання та отримання у фінансову 
оренду цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) відповідно 
до Інструкції № 291 обліковуються на субрахунках 152 «Придбання 
(виготовлення) основних засобів» та 153 «Придбання (виготовлення) 
інших необоротних матеріальних активів», на рахунках 20 «Виробничі 
запаси» та 28 «Товари» разом з іншими матеріальними активами і 
цінностями та без розподілення на вартісні критерії; 

- по цінному рухомому майну (крім транспортних засобів), яке перебуває 
у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи 
позички, відомості до Звіту політичної партії вносяться в розрізі об’єктів: 
«електронні пристрої», «твір мистецтва (картина, книга тощо)», 
«антикварний виріб», «ювелірні вироби», «інше», та з урахуванням 
вартісних критеріїв (вартість таких об’єктів має перевищувати п’ятдесят 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 
на 1 січня звітного року). Водночас у бухгалтерському обліку операції з 
оренди цих об’єктів відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на 
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» разом з 
іншими матеріальними та нематеріальними активами та без розподілення 
на вартісні критерії. 
 

Враховуючи особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно 
(крім транспортних засобів) у п. 2 розділу І Звіту політичної партії та особливості 
відображення цих самих відомостей у регістрах бухгалтерського обліку, для 
спрощення синхронізації рекомендовано застосовувати додаткові субрахунки по 
рахунках, передбачених Інструкцією № 291.  

Прикладами внесення відомостей до Звіту політичної партії з урахуванням 
додаткових субрахунків другого або третього порядку можуть бути: 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
(крім транспортних засобів), яке належить політичній партії на праві 
власності, на дату здійснення кореспонденції рахунків  
Дт 152.Y «Придбання цінного рухомого майна (крім транспортних 
засобів)», 153.X «Придбання (виготовлення) цінних інших необоротних 
матеріальних активів», 20, 28 Кт 37, 63, 424, 718; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
(крім транспортних засобів), яке політична партія отримала у 
користування на умовах фінансової оренди, на дату здійснення 
кореспонденції рахунків Дт 152.Y «Придбання цінного рухомого майна 
(крім транспортних засобів)», 153.X «Придбання (виготовлення) цінних 
інших необоротних матеріальних активів» Кт 531;внесення відомостей 
до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно (крім транспортних 
засобів), яке політична партія отримала у користування на умовах 
оперативної оренди, на дату здійснення приходу на позабалансовий 
субрахунок 01.Z «Орендоване цінне рухоме майно (крім транспортних 
засобів)»;  



7 
 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
(крім транспортних засобів), яке політична партія отримала у 
користування на умовах договорів позички, на дату здійснення приходу 
на позабалансовий субрахунок 01.V «Позичене цінне рухоме майно (крім 
транспортних засобів)». 
 

Детальний алгоритм синхронізації відомостей про цінне рухоме майно (крім 
транспортних засобів) з урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії 
та додаткових субрахунків наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
 

Спосіб 
отримання 

 об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Додаткові 
субрахунки 

Кореспон
денція 

рахунків 

Примітка 

пункт 2 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» 

1) Належить політичній партії на підставі права власності 

Придбання 
або 
отримання на 
безоплатній 
основі з 
урахуванням 
вартісного 
показника 
(вартість 
перевищує 
п’ятдесят 
розмірів 
прожитковог
о мінімуму 
для 
працездатних 
осіб, 
встановленог
о на 1 січня 
звітного 
року) 

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Електронні 
пристрої», «Твір мистецтва 
(картина, книга тощо)», 
«Антикварний виріб», 
«Ювелірні вироби», 
«Інше», опис майна, 
найменування виробника,  
дата набуття права,  
вартість на дату набуття 
права, інформація щодо 
права на об’єкт – «право 
власності» 

152.Y «Придбання 
цінного рухомого 
майна (крім 
транспортних 
засобів)» 
153.X «Придбання 
(виготовлення) 
цінних інших 
необоротних 
матеріальних 
активів» 

Дт 152.Y, 
153.X, 20, 
28 
Кт 37, 63, 
424, 718 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії права 
власності на такі 
об’єкти 

2) Перебуває у користуванні політичної партії на умовах фінансової оренди 

Отримання у 
фінансову 
оренду  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Електронні 
пристрої», «Твір мистецтва 
(картина, книга тощо)», 
«Антикварний виріб», 
«Ювелірні вироби», 
«Інше», опис майна, 
найменування виробника,  
дата набуття права,  
вартість на дату набуття 
права, інформація щодо 
права на об’єкт – «інше 
право користування – 
фінансова оренда» 

152.Y «Придбання 
цінного рухомого 
майна (крім 
транспортних 
засобів)» 
153.X «Придбання 
(виготовлення) 
цінних інших 
необоротних 
матеріальних 
активів» 

Дт 152.Y, 
153.X Кт 
531 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
фінансової 
оренди.  
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При набутті 
права власності 
на такий об’єкт 
змінюється 
інформація щодо 
права на об’єкт 
та дата набуття 
права власності, 
а зміна вартості 
відображається 
лише у випадку, 
якщо така зміна 
передбачена 
умовами 
договору 
фінансового 
лізингу 

3) Перебуває у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи позички 

Отримання у 
платне 
користування  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Електронні 
пристрої», «Твір мистецтва 
(картина, книга тощо)», 
«Антикварний виріб», 
«Ювелірні вироби», 
«Інше», опис майна, 
найменування виробника,  
дата набуття права,  
інформація щодо права на 
об’єкт – «інше право 
користування – оперативна 
оренда» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.Z «Орендоване 
цінне рухоме майно 
(крім транспортних 
засобів)» 

Прихід 
01.Z 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
оперативної 
оренди або 
позички на такі 
об’єкти 

Отримання у 
безоплатне 
користування  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Електронні 
пристрої», «Твір мистецтва 
(картина, книга тощо)», 
«Антикварний виріб», 
«Ювелірні вироби», 
«Інше», опис майна, 
найменування виробника,  
дата набуття права,  
інформація щодо права на 
об’єкт – «інше право 
користування – позичка 
(безоплатне 
користування)» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.V «Позичене 
цінне рухоме майно 
(крім транспортних 
засобів)» 

Прихід 
01.V 

 
При заповненні п. 3 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» розділу І 

Звіту політичної партії необхідно синхронізувати відомості, що містяться на 
субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» та на 
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». 

 

При відображенні відомостей про цінне рухоме майно – транспортні засоби 
в п. 3 розділу І Звіту політичної партії необхідно враховувати особливості 
відображення аналогічних відомостей у регістрах бухгалтерського обліку: 
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- по цінному рухомому майну – транспортних засобах, які належать 
політичній партії на праві власності та які перебувають у користуванні 
політичної партії на умовах фінансової оренди, відомості до  
Звіту політичної партії вносяться в розрізі об’єктів: «автомобіль 
легковий», «автомобіль вантажний», «автобус», «водний засіб», 
«повітряне судно», «інше». Водночас у бухгалтерському обліку операції 
з придбання та отримання у фінансову оренду цінного рухомого майна – 
транспортних засобів відповідно до Інструкції № 291 обліковуються на 
субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» разом з 
іншими матеріальними активами; 

- по цінному рухомому майну – транспортних засобах, які перебувають у 
користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи 
позички, відомості до Звіту політичної партії вносяться у розрізі об’єктів: 
«автомобіль легковий», «автомобіль вантажний», «автобус», «водний 
засіб», «повітряне судно», «інше». Водночас у бухгалтерському обліку 
операції з оренди цих об’єктів відповідно до Інструкції № 291 
обліковуються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні 
активи» разом з іншими матеріальними та нематеріальними активами. 
 

Враховуючи особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно 
– транспортні засоби в п. 3 розділу І Звіту політичної партії та особливості 
відображення цих же відомостей у регістрах бухгалтерського обліку, для 
спрощення синхронізації рекомендовано застосовувати додаткові субрахунки по 
рахунках, передбачених Інструкцією № 291.  

 

Прикладами внесення відомостей до Звіту політичної партії з урахуванням 
додаткових субрахунків другого або третього порядку можуть бути: 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
– транспортні засоби, які належать політичній партії на праві власності, 
на дату здійснення кореспонденції рахунків Дт 152.Z «Придбання 
транспортних засобів» Кт 37, 63, 424; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
– транспортні засоби, які політична партія отримала у користування на 
умовах фінансової оренди, на дату здійснення кореспонденції рахунків 
Дт 152.Z «Придбання транспортних засобів» Кт 531; 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
– транспортні засоби, які політична партія отримала у користування на 
умовах оперативної оренди, на дату здійснення приходу на 
позабалансовий субрахунок 01.F «Орендовані транспортні засоби»;  

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про цінне рухоме майно 
– транспортні засоби, які політична партія отримала у користування на 
умовах договорів позички, на дату здійснення приходу на 
позабалансовий субрахунок 01.G «Позичені транспортні засоби». 
 



10 
 

Детальний алгоритм синхронізації відомостей про цінне рухоме майно – 
транспортні засоби з урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії та 
додаткових субрахунків наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 
 

Спосіб 
отримання 

 об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Додаткові 
субрахунки 

Кореспон
денція 

рахунків 

Примітка 

пункт 3 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» 

1) Належить політичній партії на підставі права власності 

Придбання 
або 
отримання на 
безоплатній 
основі  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Автомобіль 
легковий», «Автомобіль 
вантажний», «Автобус»,  
«Водний засіб», «Повітряне 
судно», «Інше», дата 
набуття права, вартість на 
дату набуття права, 
ідентифікаційний номер 
(VIN-код), марка, модель, 
рік випуску), 
дата набуття права,  
вартість на дату набуття 
права, інформація щодо 
права на об’єкт – «право 
власності» 

152.Z «Придбання 
транспортних 
засобів» 

Дт 152.Z 
Кт 37, 63, 
424 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії права 
власності на такі 
об’єкти 

2) Перебуває у користуванні політичної партії на умовах фінансової оренди 

Отримання у 
фінансову 
оренду  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Автомобіль 
легковий», «Автомобіль 
вантажний», «Автобус»,  
«Водний засіб», «Повітряне 
судно», «Інше», дата 
набуття права, вартість на 
дату набуття права, 
ідентифікаційний номер 
(VIN-код), марка, модель, 
рік випуску), 
дата набуття права,  
інформація щодо права на 
об’єкт – «інше право 
користування – фінансова 
оренда» 

152.Z «Придбання 
транспортних 
засобів» 

Дт 152.Z 
Кт 531 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
фінансової 
оренди.  
При набутті 
права власності 
на такий об’єкт 
змінюється 
інформація щодо 
права на об’єкт 
та дата набуття 
права власності, 
а зміна вартості 
відображається 
лише у випадку, 
якщо така зміна 
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передбачена 
умовами 
договору 
фінансового 
лізингу 

3) Перебуває у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи позички 

Отримання у 
платне 
користування  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Автомобіль 
легковий», «Автомобіль 
вантажний», «Автобус»,  
«Водний засіб», «Повітряне 
судно», «Інше», дата 
набуття права, вартість на 
дату набуття права, 
ідентифікаційний номер 
(VIN-код), марка, модель, 
рік випуску), 
дата набуття права,  
інформація щодо права на 
об’єкт – «інше право 
користування – оперативна 
оренда» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.F «Орендовані 
транспортні 
засоби» 

Прихід 
01.F 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт) 
не змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
договору 
оперативної 
оренди або 
позички на такі 
об’єкти 

Отримання у 
безоплатне 
користування  

Інформація щодо майна 
(вид майна: «Автомобіль 
легковий», «Автомобіль 
вантажний», «Автобус»,  
«Водний засіб», «Повітряне 
судно», «Інше», дата 
набуття права, вартість на 
дату набуття права, 
ідентифікаційний номер 
(VIN-код), марка, модель, 
рік випуску), 
дата набуття права,  
інформація щодо права на 
об’єкт – «інше право 
користування – позичка 
(безоплатне 
користування)» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.G «Позичені 
транспортні 
засоби» 

Прихід 
01.G 

 
При заповненні п. 4 «Цінні папери» розділу І Звіту політичної партії 

необхідно синхронізувати відомості, що містяться на субрахунках 
141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі», 
142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам», 143 «Інвестиції непов’язаним 
сторонам», 182 «Довгострокові векселі одержані», 34 «Короткострокові векселі 
одержані», 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». 

 
Детальний алгоритм синхронізації відомостей про цінні папери з 

урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії наведено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 
 

Спосіб 
отримання 

 об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту політичної партії, 
що синхронізуються 

Кореспон
денція 

рахунків 

Примітка 

Придбання 
або 
отримання на 
безоплатній 
основі 

Вид паперів («Акції», «Чеки», «Інвестиційні 
сертифікати», «Похідні цінні папери 
(деривативи)», «Приватизаційні цінні папери 
(ваучери тощо)», «Товаророзпорядчі цінні 
папери», «Іпотечні облігації», «Іпотечні 
сертифікати», «Іпотечні заставні» «Облігації 
підприємств», «Державні облігації України», 
«Облігації місцевих позик», «Казначейські 
зобов’язання», «Ощадні (депозитні) 
сертифікати», «Векселі», «Облігації 
міжнародних фінансових організацій», 
«Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб», «Інше»), емітент цінних паперів, кількість 
цінних паперів, номінальна вартість цінного 
папера, дата набуття права власності 

Дт 141, 
142, 143, 
182, 34, 
352 
Кт 37, 68, 
424, 483 

Інформація 
(назва об’єкта, 
дата набуття 
права, вартість 
на дату набуття 
права, 
інформація щодо 
права на об’єкт), 
що внесена до 
Звіту політичної 
партії, не 
змінюється 
протягом всього 
періоду дії права 
власності 

 
При заповненні п. 5 «Грошові кошти» розділу І Звіту політичної партії 

необхідно синхронізувати відомості, що містяться на субрахунках 311 «Поточні 
рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній 
валюті», 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті», за винятком рахунків 
виборчих фондів. 

 

Також при синхронізації п. 5 «Грошові кошти» розділу І Звіту політичної 
партії необхідно врахувати відомості про грошові кошти, використання яких, як 
очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу та облік яких 
відповідно до Інструкції № 291 ведеться на субрахунку 184 «Інші необоротні 
активи». 

 

Детальний алгоритм синхронізації відомостей про грошові кошти з 
урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 
 

Спосіб 
отримання 
грошових 

коштів 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Кореспонденція 
рахунків 

Примітка 

Наявність, 
надходження 
та витрачання 
коштів у 
розрізі 
рахунків, які не 
закриті станом 
на останній 
день звітного 
періоду 

Найменування установи, 
ідентифікаційний код, вид рахунку 
(«Поточний рахунок», «Вкладний 
(депозитний) рахунок», «Рахунок 
умовного зберігання (ескроу)», 
«Інше»), номер рахунку, залишок 
коштів на початок звітного періоду  

Дебетове сальдо на 
початок звітного 
періоду по рахунках 
311, 313, 315 

Інформація 
відображається в 
розрізі рахунків та 
установ, в яких 
вони відкриті 
 
 

Надійшло коштів за звітний період Обороти по дебету 
рахунків 311, 313, 
315 
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Витрачено коштів за звітний 
період 

Обороти по кредиту 
рахунків 311, 313, 
315 

Залишок коштів на кінець звітного 
періоду 

Дебетове сальдо на 
кінець звітного 
періоду по рахунках 
311, 313, 315 

Наявність та 
надходження 
грошових 
коштів, 
використання 
яких, як 
очікується, 
неможливо 
протягом 
дванадцяти 
місяців з дати 
балансу 

Найменування установи, 
ідентифікаційний код, вид 
рахунку, номер рахунку, залишок 
коштів на початок звітного 
періоду, найменування установи, 
ідентифікаційний код, вид рахунку 
(«Поточний рахунок», «Вкладний 
(депозитний) рахунок», «Рахунок 
умовного зберігання (ескроу)», 
«Інше»), номер рахунку, залишок 
коштів на початок звітного періоду 

Дебетове сальдо на 
початок звітного 
періоду по рахунку 
184 

Інформація 
відображається в 
розрізі рахунків та 
установ, в яких 
вони відкриті 

Надійшло коштів за звітний період Обороти по дебету 
рахунку 184 

Витрачено коштів за звітний 
період 

Обороти по кредиту 
рахунку 184 

Залишок коштів на кінець звітного 
періоду 

Дебетове сальдо на 
кінець звітного 
періоду по рахунку 
184 

 
При заповненні п. 6 «Нематеріальні активи» розділу І Звіту  

політичної партії необхідно синхронізувати відомості, що містяться на 
субрахунках 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», 19 «Гудвіл» 
та на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». 

 

При відображенні відомостей про нематеріальні активи в п. 6 розділу І Звіту 
політичної партії необхідно враховувати особливості відображення аналогічних 
відомостей у регістрах бухгалтерського обліку. По нематеріальних активах, які 
перебувають у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи 
позички, відомості до Звіту політичної партії вносяться у розрізі активів: 
«винахід», «корисна модель», «ноу-хау», «промисловий зразок», «торгова марка 
чи комерційне найменування», «авторське право та суміжні з ним права», «право 
на використання надр чи інших природних ресурсів», «інше». Водночас у 
бухгалтерському обліку операції з оренди нематеріальних активів відповідно до 
Інструкції № 291 обліковуються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані 
необоротні активи» разом з матеріальними активами. 

 

Враховуючи особливості відображення відомостей про нематеріальні 
активи в п. 6 розділу І Звіту політичної партії та особливості відображення цих 
самих відомостей у регістрах бухгалтерського обліку, для спрощення 
синхронізації рекомендовано застосовувати додаткові субрахунки по рахунках, 
передбачених Інструкцією № 291.  
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Прикладами внесення відомостей до Звіту політичної партії з урахуванням 
додаткових субрахунків другого порядку можуть бути: 

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про нематеріальні активи, 
які політична партія отримала у користування на умовах оперативної 
оренди, на дату здійснення приходу на позабалансовий 
субрахунок 01.L «Орендовані нематеріальні активи»;  

- внесення відомостей до Звіту політичної партії про нематеріальні активи, 
які політична партія отримала у користування на умовах договорів 
позички, на дату здійснення приходу на позабалансовий 
субрахунок 01.M «Позичені нематеріальні активи». 
 

Детальний алгоритм синхронізації відомостей про нематеріальні активи з 
урахуванням назв граф пунктів Звіту політичної партії та додаткових 
субрахунків наведено в таблиці 6. 

Таблиця 6 
 

Спосіб 
отримання 

 активів 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Додаткові 
субрахунки 

Кореспон
денція 

рахунків 

Примітка 

пункт 6 «Нематеріальні активи» 

1) Належать політичній партії на підставі права власності 

Отримання 
нематеріальн
ого активу 
шляхом 
створення, 
придбання 
або 
отримання на 
безоплатній 
основі 

Вид активу («Винахід», 
«Корисна модель», «Ноу-
хау»,  «Промисловий 
зразок», «Торгова марка чи 
комерційне найменування», 
«Авторське право та 
суміжні з ним права», 
«Право на використання 
надр чи інших природних 
ресурсів», «Інше»), опис 
активу, кількість, 
вартість активу на 
дату виникнення 
права, 
дата виникнення 
права, інформація щодо 
прав на актив  
– «право власності» 

- Дт 154 
Кт 37, 63, 
424 

Інформація (вид 
активу, опис 
активу, кількість, 
вартість активу на 
дату виникнення 
права, дата 
виникнення права, 
інформація щодо 
прав на актив) 
вноситься до Звіту 
політичної партії в 
момент отримання 
права власності на 
такий актив та не 
змінюється 
протягом всього 
періоду дії такого 
права  

Отримання 
гудвілу 

- Дт 19 
Кт 37, 68 

2) Перебувають у користуванні політичної партії на умовах фінансової оренди 

Отримання у 
фінансову 
оренду  

Вид активу («Винахід», 
«Корисна модель», «Ноу-
хау», «Промисловий 
зразок», «Торгова марка чи 
комерційне найменування», 
«Авторське право та 
суміжні з ним права», 
«Право на використання 
надр чи інших природних 
ресурсів», «Інше»), опис 

- Дт 154 
Кт 531 

Інформація (вид 
активу, опис 
активу, кількість, 
вартість активу на 
дату виникнення 
права, дата 
виникнення права, 
інформація щодо 
прав на актив) не 
змінюється 
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активу, кількість, дата 
виникнення права, 
інформація щодо прав на 
актив – «інше право 
користування – фінансова 
оренда» 

протягом всього 
періоду дії 
договору 
фінансової оренди.  
При набутті права 
власності на такий 
актив змінюється 
інформація щодо 
права на актив та 
дата набуття права 
власності, а зміна 
вартості 
відображається 
лише у випадку, 
якщо така зміна 
передбачена 
умовами договору 
фінансового лізингу 

3) Перебувають у користуванні політичної партії на умовах оперативної оренди чи 
позички 

Отримання у 
платне 
користування  

Вид активу («Винахід», 
«Корисна модель», «Ноу-
хау», «Промисловий 
зразок», «Торгова марка чи 
комерційне найменування», 
«Авторське право та 
суміжні з ним права», 
«Право на використання 
надр чи інших природних 
ресурсів», «Інше»), опис 
активу, кількість, дата 
виникнення права, 
інформація щодо прав на 
об’єкт – «інше право 
користування – оперативна 
оренда» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.L 
«Орендовані 
нематеріальні 
активи» 

Прихід 
01.L 

Інформація (вид 
активу, опис 
активу, кількість, 
вартість активу на 
дату виникнення 
права, дата 
виникнення права, 
інформація щодо 
прав на актив) не 
змінюється 
протягом всього 
періоду дії 
оперативної оренди 
або позички на такі 
активи 

Отримання у 
безоплатне 
користування  

Вид активу («Винахід», 
«Корисна модель»,  «Ноу-
хау»,  «Промисловий 
зразок», «Торгова марка чи 
комерційне найменування», 
«Авторське право та 
суміжні з ним права», 
«Право на використання 
надр чи інших природних 
ресурсів», «Інше»), опис 
активу, кількість, 
дата виникнення 
права, інформація щодо 
прав на об’єкт  
–  «інше право 
користування – позичка 
(безоплатне 
користування)» 

Позабалансовий 
субрахунок  
01.M «Позичені 
нематеріальні 
активи» 

Прихід 
01.M 
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ІІІ. Порядок синхронізації відомостей щодо внесків та інших 
надходжень 

Відповідно до п. 2 ч. 11 статті 17 Закону в розділі «Внески та інші 
надходження» Звіту політичної партії має бути наведена повна та достовірна 
інформація про: 

- внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; 
внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів 
або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у 
встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного 
фінансування (у разі його отримання відповідно до закону));  

- доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до 
ст. 14 Закону;  

- кошти, які не є ні доходами, ні внесками, отримані політичною партією, 
місцевою організацією політичної партії, яка в установленому порядку набула 
статусу юридичної особи, протягом звітного кварталу. 

При заповненні розділу ІІ «Внески та інші надходження» Звіту політичної 
партії необхідно синхронізувати відомості, що містяться на рахунках та 
субрахунках 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 424 «Безоплатно 
одержані необоротні активи», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові 
позики», 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», 717 «Дохід 
від списання кредиторської заборгованості», 311 «Поточні рахунки в 
національній валюті», 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання 
(виготовлення) основних засобів», 153 «Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів», 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети», 28 «Товари». 

Детальний порядок синхронізації інформації щодо внесків та інших 
надходжень наведено в таблиці 7. 

 

Таблиця 7 
 

Спосіб отримання/ 
вибуття об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту політичної партії, що 
синхронізуються 

Кореспонденція 
рахунків 

Надходження коштів на 
поточний рахунок 

Особа (тип особи: «Юридична особа», «Фізична 
особа», ПІБ фізичної особи/ ФОП/  найменування 
юридичної особи, РНОКПП/ серія та номер 
паспорта, номер ID-картки/ ідентифікаційний код 
юридичної особи, дата народження фізичної 
особи, місце проживання/ місцезнаходження 
особи) (далі – особа, що здійснила внесок); 
установа, в якій відкрито рахунок політичної 
партії/ її місцевої організації (найменування 
установи, ідентифікаційний код установи, номер 
рахунку); дата надання внеску, сума внеску  

Дт 311 
Кт 484, 60, 50,  
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Отримання на 
безоплатній основі 

Особа, що здійснила внесок; інформація про 
внесок («Майнові внески», «Внески роботами, 
товарами або послугами», «Внески 
нематеріальними активами», «Внески, здійснені 
шляхом фінансування заходів або діяльності на 
користь політичної партії», «Інше»); 
реєстраційний номер/кадастровий номер для 
земельної ділянки; дата надання внеску; вартість 
внеску  

Дт 14, 15, 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 
91, 92, 93, 94, 
95, 352  
Кт 424, 483, 718 

Списання кредиторської 
заборгованості 

Дт 631 
Кт 717 

Надходження коштів на 
відповідні рахунки для 
одержання коштів 
державного фінансування 

Форма державного фінансування («Державне 
фінансування статутної діяльності політичної 
партії», «Відшкодування витрат, пов’язаних з 
фінансуванням передвиборної агітації політичної 
партії»); установа, в якій відкрито рахунок 
політичної партії/ її місцевої організації, номер 
рахунку; дата надходження; сума  

Дт 311 
Кт 482 

Повернення коштів 
державного фінансування 
з відповідних рахунків  

Сума повернення  Дт 482  
Кт 311 

Кошти, які надійшли на 
рахунок політичної партії 
з рахунків її місцевих 
організацій, що в 
установленому порядку 
набули статусу 
юридичної особи  

Інформація про надходження (опис надходження, 
ПІБ фізичної особи/ найменування юридичної 
особи, тип особи: «Юридична особа», «Фізична 
особа»); установа, в якій відкрито рахунок 
політичної партії/ її місцевої організації, номер 
рахунку; дата надходження сума/вартість 
надходження  
 

Дт 311 
Кт 683 

Кошти, які надійшли на 
рахунок місцевої 
організації політичної 
партії, що в 
установленому порядку 
набула статусу 
юридичної особи, з 
рахунків політичної 
партії 

Дт 311 
Кт 683 

Кошти, які повернулися 
на рахунок як 
невикористана частина 
коштів за товари, роботи 
або послуги (в тому числі 
повернення авансових 
платежів) 

Дт 311 
Кт 37, 63 

Кошти, які повернулися 
на рахунок з відповідних 
рахунків виборчих фондів 

Дт 311 
Кт 315 

Грошова застава, яка 
повернулася на рахунок зі 
спеціального рахунку 
Центральної виборчої 
комісії чи відповідної 
виборчої комісії на 
підставах та в порядку, 
визначених законом про 
вибори 

Дт 311 
Кт 377 

Кошти, які повернулися 
на рахунок з будь-яких 

Дт 311 
Кт 377 
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інших причин 
(повернення помилково 
перерахованих коштів 
тощо) 
Помилково зараховані 
кошти 

Дт 311 
Кт 685 

Кошти, які надійшли на 
рахунок як дохід від 
законної діяльності 
партії, відповідної 
місцевої організації партії 

Дт 311 
Кт 36, 681 

Кошти, які надійшли на 
рахунок та є штрафними 
санкціями за цивільними 
чи господарськими 
угодами (штраф, пеня), 
засобом виконання 
рішень судів чи інших 
державних органів або 
установ (повернення 
боргу, стягнення збитків, 
компенсація моральної 
шкоди тощо) 

Дт 311 
Кт 374, 375 

Майно, придбане 
політичною партією/ її 
місцевою організацією 
або отримане в обмін на 
рівноцінне майно 

Інформація про надходження: опис надходження, 
ПІБ фізичної особи/ найменування юридичної 
особи, тип особи: («Юридична особа», «Фізична 
особа»); реєстраційний номер/ кадастровий номер 
для земельної ділянки; установа, в якій відкрито 
рахунок політичної партії/ її місцевої організації, 
номер рахунку; дата надходження сума/вартість 
надходження  

Дт 151, 152, 153, 
20, 22, 28 
Кт 37, 631 

Нематеріальний актив, 
придбаний політичною 
партією 

Інформація про надходження: опис надходження, 
ПІБ фізичної особи/ найменування юридичної 
особи, тип особи: («Юридична особа», «Фізична 
особа»); установа, в якій відкрито рахунок 
політичної партії/ її місцевої організації, номер 
рахунку; дата надходження сума/вартість 
надходження  

Дт 154 
Кт 37, 631 

Кошти, які перераховані з 
одного рахунку 
політичної партії, 
місцевої організації партії 
на інший 

Дт 311 
Кт 311 

Інше: отримання 
процентів по депозитах; 
отримання дивідендів; 
інше 

Дт 311 
Кт 373 

 
IV. Порядок синхронізації відомостей про платежі та інші витрати 

Відповідно до п. 3 ч. 11 ст. 17 Закону в розділі «Платежі та інші витрати» 
Звіту політичної партії має бути наведено повну та достовірну інформацію про: 

платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з 
державного бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих 
організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи  
(з узагальненням інформації за кожним видом рахунків окремо); 
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повернення грошових внесків (чи їхніх частин) та помилкових грошових 
надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальних активів, внесків, 
здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної 
партії за згодою партії, повернення до державного бюджету невикористаної 
частини коштів державного фінансування, перерахування до державного 
бюджету сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили. 

При заповненні розділу ІІІ «Платежі та інші витрати» Звіту політичної партії 
необхідно синхронізувати відомості, що містяться на рахунках та 
субрахунках   311 «Поточні рахунки в національній валюті», 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження», 424 «Безоплатно одержані необоротні 
активи», 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». 

Детальний порядок синхронізації відомостей про платежі та інші витрати з 
урахуванням додаткових субрахунків наведено в таблиці 8. 

 

Таблиця 8 
 

Спосіб 
отримання/ 

вибуття 
об’єктів 

Назва граф пунктів Звіту політичної 
партії, що синхронізуються 

Кореспонденція 
рахунків 

Примітка 

пункт 1 «Платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з Державного 
бюджету» 

Оплата 
товарів, 
робіт, послуг, 
страхових 
полісів, 
заробітної 
плати, 
податків, 
зборів та 
обов’язкових 
платежів, 
процентів по 
кредитах 

Установа, в якій відкрито рахунок політичної 
партії/ її місцевої організації (найменування, 
ідентифікаційний код установи, номер 
рахунку, вид рахунку, інформація про 
рахунок «Рахунок для отримання коштів 
державного фінансування статутної 
діяльності політичної партії», «Рахунок для 
отримання відшкодування витрат, пов’язаних 
з фінансуванням передвиборної агітації 
політичної партії») (далі – установа, в якій 
відкрито рахунок політичної партії/ її 
місцевої організації); особа, на користь якої 
здійснено платіж (тип особи: «Юридична 
особа», «Фізична особа», ПІБ фізичної 
особи/ФОП/ найменування юридичної особи, 
на користь якої здійснено платіж, РНОКПП/ 
серія та номер паспорта, номер ID-картки/ 
ідентифікаційний код юридичної особи, місце 
проживання/ місцезнаходження особи) (далі – 
особа, на користь якої здійснено платіж); дата 
здійснення платежу; підстава для здійснення 
платежу; цільове призначення платежу 
(«Оренда приміщення (будинку, офісу, 
кімнати, квартири тощо)», «Оренда 
транспортних засобів», «Заробітна плата», 
«Проведення з’їздів, партійних конференцій, 
загальних зборів», «Зовнішня реклама», 
«Реклама на телебаченні і радіо», «Реклама у 
друкованих засобах масової інформації», 

Дт 371, 
372, 
378,50, 60, 
631, 64, 65, 
66, 684 
Кт 311 

Інформація 
береться щодо 
банківських 
рахунків, по яких 
надходження 
коштів 
відображається 
кореспонденцією 
рахунків Дт 311 Кт 
482 
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«Реклама в мережі Інтернет (соціальні 
мережі, вебсайти тощо)», «Реклама на 
транспорті», «Інше») (далі – цільове 
призначення платежу); сума 

пункт 2 «Платежі з інших рахунків політичної партії/ місцевої організації, яка в 
установленому порядку набула статусу юридичної особи» 

Оплата 
товарів, 
робіт, послуг, 
страховок, 
заробітної 
плати, 
податків, 
зборів та 
обов’язкових 
платежів, 
процентів по 
кредитах 

Установа, в якій відкрито рахунок політичної 
партії/ її місцевої організації; особа, на 
користь якої здійснено платіж; дата 
здійснення платежу; підстава для здійснення 
платежу; цільове призначення платежу; сума 

Дт 371, 
372, 378, 
50, 60, 631, 
64, 65, 66, 
684 
Кт 311 

Інформація 
береться щодо 
банківських 
рахунків, по яких 
надходження 
коштів 
відображається 
кореспонденцією 
рахунків, крім 
Дт 311 Кт 482 

пункт 3 «Інформація про повернення (перерахування) грошових внесків (чи їхніх частин) та 
помилкових грошових надходжень» 

Повернення 
грошових 
внесків, які 
отримані 
партією з 
порушенням 
ст. 15 Закону 
України 
«Про 
політичні 
партії в 
Україні» 

Інформація про отримання: найменування 
установи, в якій відкрито рахунок політичної 
партії/ її місцевої організації, 
ідентифікаційний код установи, номер 
рахунку, дата отримання, ПІБ фізичної 
особи/ФОП/ найменування юридичної особи, 
РНОКПП/ серія та номер паспорта, номер ID-
картки/ ідентифікаційний код юридичної 
особи, сума  
 
Інформація про повернення/перерахування: 
дата повернення/перерахування ПІБ фізичної 
особи/ФОП/ найменування юридичної особи, 
РНОКПП/ серія та номер паспорта, номер ID-
картки/ ідентифікаційний код юридичної 
особи, обґрунтування (повернення грошових 
внесків (чи їхніх частин) та помилкових 
грошових надходжень; повернення до 
державного бюджету невикористаної частини 
коштів державного фінансування, 
перерахування до державного бюджету сум 
внесків, які неможливо повернути особам, які 
їх здійснили), сума повернення, сума, що 
перераховується (повертається) до 
державного бюджету 

Дт 484 
Кт 311 

– 

Повернення 
помилково 
перераховани
х коштів  

Дт 685 
Кт 311 

Інформація 
береться щодо 
платежу, по якому 
надходження 
коштів 
відображається 
кореспонденцією 
рахунків Дт 311 
Кт 685 

пункт 4 «Інформація про повернення інших внесків» 

Повернення 
інших 
внесків (не 
грошових), 
які отримані 
партією з 
порушенням 
ст. 15 Закону 
України 

Інформація про отримання: вид внеску 
(майнові внески; внески роботами, товарами 
або послугами; внески нематеріальними 
активами; внески, здійснені шляхом 
фінансування заходів або діяльності на 
користь політичної партії тощо), 
реєстраційний номер/ кадастровий номер для 
земельної ділянки, дата отримання, ПІБ 
фізичної особи/ФОП/ найменування 

Дт 424, 
483, 718 
Кт 20, 22, 
23, 25, 26, 
28, 141, 
142, 143, 
152.X, 
152.Y, 
152.Z, 

Інформація 
береться по внеску, 
по якому 
надходження 
відображається 
кореспонденцією 
рахунків Дт 20, 22, 
23, 25, 26, 28, 141, 
142, 143, 152.X, 
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«Про 
політичні 
партії в 
Україні» 

юридичної особи, РНОКПП/ серія та номер 
паспорта, номер ID-картки/ ідентифікаційний 
код юридичної особи, вартість  
 
Інформація про повернення/перерахування: 
дата повернення/перерахування, ПІБ фізичної 
особи/ФОП/ найменування юридичної особи, 
РНОКПП/ серія та номер паспорта, номер ID-
картки/ ідентифікаційний код юридичної 
особи, обґрунтування (повернення майнових 
внесків; внесків роботами, товарами або 
послугами; внесків нематеріальними 
активами; внесків, здійснених шляхом 
фінансування заходів або діяльності на 
користь політичної партії; тощо), 
сума/вартість повернення 

153.X, 352, 
91, 92, 93, 
94, 95 

152.Y, 152.Z, 153.X, 
352, 91, 92, 93, 94, 
95 Кт 424, 483, 718 

 
V. Порядок синхронізації відомостей про зобов’язання фінансового 

характеру 

Відповідно до п. 4 ч. 11 ст. 17 Закону в розділі «Зобов’язання фінансового 
характеру» Звіту політичної партії має бути наведено повну та достовірну 
інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих 
організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи. 

При заповненні розділу ІV «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту 
політичної партії необхідно синхронізувати відомості, що містяться на рахунках 
та субрахунках 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 50 «Довгострокові 
позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 53 «Довгострокові зобов’язання з 
оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 60 «Короткострокові позики», 
611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній 
валюті», 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті», 
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за 
податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам», 672 «Розрахунки за іншими виплатами», 
680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 
684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами». 

Детальний порядок синхронізації інформації щодо зобов’язань фінансового 
характеру наведено в таблиці 9. 

 

Таблиця 9 
 

Спосіб 
виникнення 
зобов’язань 

Назва граф пунктів Звіту 
політичної партії, що 

синхронізуються 

Сальдо по 
рахунках 

Примітка 

Виникнення 
фінансового 
зобов’язання та 

Інформація про зобов’язання 
(вид зобов’язання, підстава 
виникнення, дата виникнення 

Кредитове 
сальдо 372, 50, 
51, 53, 55, 60, 

Зазначена інформація 
відображається у разі 
наявності 
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його наявність 
станом на останній 
день звітного 
періоду 

зобов’язання); особа, на користь 
якої існує зобов’язання (ПІБ 
фізичної особи/ФОП/ 
найменування юридичної 
особи, РНОКПП/ серія та номер 
паспорта, номер ID-картки/ 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, місце 
проживання/ місцезнаходження 
особи); сума зобов’язання на 
дату його виникнення; залишок 
невиконаного зобов’язання 
станом на кінець звітного 
періоду 

611, 621, 63, 
64, 65, 66, 672, 
680, 681, 684, 
685 

кредитового сальдо 
на зазначених 
рахунках станом на 
останній день 
звітного періоду та 
відображається 
останній раз у 
звітному періоді, в 
якому фінансове 
зобов’язання 
погашається в 
повному обсязі  

 

 

Голова Національного агентства  
з питань запобігання корупції                                       Олександр НОВІКОВ 

 

 


