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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 

 
 

 

26 липня 2016 року м. Київ № 357 
 

 

Про встановлення порядку подання повідомлень про 

відкриття/закриття рахунків політичних 

партій/місцевих організацій політичних партій у 

банках України до Рахункової палати України та 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

На виконання вимог статті 14 Закону України “Про політичні партії в 

Україні” та відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний 

банк України” Правління Національного банку України постановляє: 

1. Банки України зобов’язані подати повідомлення про відкриття/закриття 

рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії до Рахункової 

палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції за 

формою, наведеною в додатку до цієї постанови. 

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку 

(Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для 

використання в роботі. 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 

 

 

Інд. 57 

 

Аркуш погодження додається 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до постанови Правління 

Національного банку України 

26 липня 2016 року № 357 

 

(на бланку банку) 
 

Національне агентство 

з питань запобігання корупції 

 

Рахункова палата України 
 

 

Повідомлення про відкриття/закриття рахунку1 

політичної партії/місцевої організації політичної партії 

 

№ 

з/п 

 

Назва реквізитів 

 

Реквізит 

 

1 Найменування банку, у якому відкрито/закрито рахунок   

2 Код банку, у якому відкрито/закрито рахунок   

3 Місцезнаходження банку, у якому відкрито/закрито рахунок 

(з обов’язковим зазначенням поштового індексу та назви 

району для міст з районним поділом) 

 

4 Вид рахунку2  

5 Номер рахунку  

6 Дата відкриття/закриття рахунку  

7 Повне найменування політичної партії/місцевої організації 

політичної партії  

 

8 Ідентифікаційний код політичної партії/місцевої організації 

політичної партії за ЄДРПОУ 

 

9 Прізвище, ім’я, по батькові осіб політичної партії, які мають 

право першого та другого підписів  

 

10 Інформація про працівника банку, відповідального за ведення 

рахунку (телефон, e-mail) 

 

 

Керівник банку   ___________        _________________ 
(уповноважена керівником особа)    (підпис)          (прізвище, ініціали) 

                                                           
1 Якщо в одному банку відкрито/закрито кілька рахунків, то повідомлення складається за 

кожним рахунком окремо. 
2 Види рахунків: 

поточний рахунок партії; 

поточний рахунок партії для отримання коштів із державного бюджету; 

поточний рахунок партії для отримання відшкодування витрат, пов’язаних із 

фінансуванням своєї передвиборної агітації. 


