
Додаток З
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 2

ЗВІТ
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна територіальна організація політичної партії «ГОЛОС»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 325570, IBAN66 3255 7000 0000 0264 2421 5003 1
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку
виборчого фонду___ Денисюк Роман Віталійович  РНОКПП

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)
Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку
виборчого фонду  Денисюк Роман Віталійович  РНОКПП

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Код статті Найменування статті Сума (гри)

1Л [адходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії 0 ,0 0

1 .2

Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії

84786,00

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0 ,0 0

1.4 Помилкові надходження коштів 0 ,0 0
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4)

84786,00

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду
2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам

( 2 . 1 . 1 + 2 . 1 . 2 )
0 ,0 0

2 .1 .1
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду

0 ,0 0

2 .1 .2
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України

0 ,0 0

2.2
Перерахування коштів до бюджету АР Крим 
чи відповідного місцевого бюджету
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)

0 ,0 0

2 .2 .1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам

0 ,0 0

2 .2 .2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 0 ,0 0

* Для 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.
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Код статті Найменування статті Сума (гри)

місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно 3 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду

0,00

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування)

0,00

2.3 Банківські послуги 0,00
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00

2.5
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет"

0,00

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

0,00

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) -  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

84786,00

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду

84785,82

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) -  (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) -  3

0,18

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

Секретар
Центральної виборчої

Звіт подано "19" жовтня 2020 року

Дєнисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

Дєнисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

О. ГАТАУЛЛІНА
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Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації

політичної партії 
(форми № 2)

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна територіальна організація політичної партії «ГОЛОС»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 325570, ІВАШб 3255 7000 0000 0264 2421 5003 1
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії
(код статті 1Л)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)

0 0 0 , 0 0

Усього 0,00

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії

(код статті 1.2)
Дата надходження 

внеску
Номер розрахункового 

документа
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) кандидата
Сума
(грн)

07.10.2020. 80041219.1 Годунок Роман Володимирович 1530,00
08.10.2020. 95788138В Маринич Сергій Антонович 5100.00
08.10.2020. 1065514718 Шарабар Дмитро Вікторович 1546.00
08.10.2020. 1065515918 Лєшик Максим Володимирович 1550.00
08.10.2020. ШРІ.854201 Мазаний Микола Володимирович 1546.00
08.10.2020. ШРІ.989565 Андрощук Віктор Володимирович 7150,00
08.10.2020. 1113502718 Кніовець Микола Миколайович 1546,00
08.10.2020. ШРІ. 160908 Святчук Катерина Юрїївна 1530,00
08.10.2020. 216 Поймінов І.В. 1546,00
08.10.2020. 1113502718 Добровольський Д.О. 1546,00
08.10.2020. 65 Денисюк Роман Віталійович 1155,00
09.10.2020. 366 Пявка О. 7160,00
09.10.2020. ШРІ. 144008 Ваколюк Віталій Вікторович 500,00
09.10.2020. 80315351.1 Грушевський Володимир 

Валерійович 3525,00
09.10.2020. ШРІ.206008 Парфенюк Тетяна Степанівна 9530,00
12.10.2020. 558667 Міщенко О.М. 1546,00
13.10.2020. ШРЬ893115 Андрощук Віктор Володимирович 25800,00
13.10.2020. ШРЫ81198 Андрощук Віктор Володимирович 1350,00
13.10.2020. 98078248В Маринич Сергій Антонович 6630,00
13.10.2020. ШРЬ4 5990 Нікітюк Павло Михайлович 3000,00

Усього 84786,00
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3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб
(код статті 1.3)

Дата
надходження

внеску
Номер розрахункового документа

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи

Сума
(грн)

0 0 0 0 , 0 0

Усього О О о

4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок
(код статті 1.4)

Дата
надходження

коштів

Номер
розрахункового

документа

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи -  підприємця)

Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи — 
підприємця)

Сума (грн)

0 0 0 0 О О о

Усього 0 , 0 0

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
_____________________ (код статті 2.1.1, 2.1.2)_____________________

Код статті Д ата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) отримувача Сума (грн)

0 0 0 0 О О о

Усього о §

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного
місцевого бюджету

(код статті 2.2.1, 2.2.2,2.2.3, 2.2.4)

Код статті
Дата

перерахування
внеску

Номер
розрахункового

документа

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я  (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи

Код юридичної 
особи

(за ЄДРПОУ)
Сума (грн)

0 0 0 0 0 0,00
Усього О О О

7. Відомості про оплату банківських послуг
_____________ (код статті 2.3)_____________

Дата
оплати послуг

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)

0 0 0 0 0,00
Усього 0,00

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 2.4)

Дата
повернення

коштів

Номер розрахункового 
документа

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи -  підприємця)

Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи -  
підприємця)

Сума (грн)

0 0 0 0 0 , 0 0

Усього 0 , 0 0
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9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет"

_________________________ (код статті 2.5)_________________________
Дата

перерахування
коштів

Номер
розрахункового

документа

О тримувач(повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи -  
підприємця)

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн)

0 0 0 0 0 , 0 0

Усього 0 , 0 0

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду

(код статті 3)
Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів

Номер розрахункового 
документа Сума (грн)

0 0 0 0 , 0 0

Усього 0,00

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

іШщ,
Денисюк Р.В.

(прізвище та ініціали)

Денисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА
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Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № З

КОНСОЛІДОВАНИЙ з в іт
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25
жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевій виборів)

Рівненська обласна територіальна організація політичної партії «ГОЛОС»
(повна назва місцевої організації політичної партії) (повна назва місцевої організації політичної партії)

Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку
виборчого фонду Денисюк Роман Віталійович__ І

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за РНОКГ 
Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку
виборчого фонду__ Денисюк Роман Віталійович__ РНОКП

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за ВНОК1111/серія та номер паспорта*)

Н
ом

ер
те

ри
то

рі
ал

ьн
ог

о 
ви

бо
рч

ог
о 

ок
ру

гу

Найменув ання, 
код та місце
знаходження 

банку, в якому 
відкрито 
поточний 
рахунок

Номер
поточного
рахунку

Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн)

Залишок 
коштів 
(грн) 

(гр. 4 -  
гр. 8)

усього 
(гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7)

у тому числі

усього
(гр.9-Нгр. 10+ 
гр. 11+гр. 12+ 
гр. 13+гр. 14+ 
гр. 15г гр. 16)

у тому числі

на
дх

од
ж

ен
ня

 к
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на
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ва
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)
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ці
й 
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од
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)
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од
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)
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)
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ре
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ор
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гі
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ці

ї 
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од
 2

.2
)

ви
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ан
ня

 за
со

бі
в 

м
ас

ов
ої

 ін
ф

ор
ма

ці
ї 

(к
од

 2
.3

)
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зм

іщ
ен

ня
 м
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іа
лі

в 
пе

ре
дв

иб
ор

но
ї а

гіт
ац

ії в
 

ме
ре

ж
і "

Ін
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рн
ег

" (
ко

д 2
.4

)

ін
ш

і п
ос

лу
ги

, п
ов

’ 
яз

ан
і 

з 
пр

ов
ед

ен
ня

м 
пе

ре
дв

иб
ор

но
ї а

гі
та

ці
ї 

(к
од

 2
.5

)

ін
ш

і в
ит

ра
ти

 н
а 

пе
ре

дв
иб

ор
ну

 а
гі

та
ці

ю
 

(к
од

 2
.6

)

ба
нк

ів
сь

кі
 п

ос
лу

ги
 

(к
од

 2
.7

)

по
ве

рн
ен

ня
 п

ом
ил

ко
ви

х 
на

дх
од

ж
ен

ь 
(к

од
 3

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15 16 17
1-8 ЛОДАТ'РАЙ ІІА66 84786,00 84786, 0,00 0,00 84785,82 0,00 58525, 24940, 0,00 1320,00 0,00 0,00 0,00 0,18

ФФАЙЗЕН 3255 00 82 00
БАНК 7000
АВАЛЬ"М.ЛЬ 0000
ВІВ м.Львів, 0264
код банку 2421
325570 5003 1

Разом 84786,00 84786, 0,00 0,00 84785,82 0,00 58525, 24940, 0,00 1320,00 0,00 0,00 0,00 0,18
00 82 00

* Для 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 
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Розпорядник коштів накопичувального 
рахунку виборчого фонду
Розпорядник коштів накопичувального 
рахунку виборчого фонду

Секретар
Центральної виборчої комісії

0409-2



Звіт подано "19" жовтня 2020 року

Денисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

Денисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

О. ГА ТА УЛЛІНА



Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020року №  324

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної парти та їх використання
(форми № 3)

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна територіальна організація політичної партії «ГОЛОС»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
_____________ __________________ (код статті 1Л)__________ _____________________

Номер
територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання)

Д ата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн)

1-8 08.10.2020. 9 5100,00
1-8 08.10.2020. 19 500,00
1-8 08.10.2020. 22 33006,00
1-8 08.10.2020. 24 500,00
1-8 09.10.2020. 25 5862,00
1-8 09.10.2020. 31 12978,00
1-8 12.10.2020. 32 8670,00
1-8 13.10.2020. 41 18170,00

Усього 84786,00

2. Відомості про надходження штрафних санкцій 
за укладеними договорами

_________ _____ (код статті 1.2) ___________
Номер

територіальн 
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання)

Д ата
надхо

дження
штрафних

санкцій

Номер
розрахун

кового
документа

Виконавець(повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи -  

підприємця)

Код
виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП)

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та  предмет 

договору)

Призна
чення

платежу
Сума (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

Усього 0,00

3. Відомості про помилкові надходження коштів
(код статті 1.3)

Дата
надходження

коштів

Номер
розрахункового

документа

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи -  підприємця)

Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи -  
підприємця)

Сума (грн)

0 0 0 0 0 , 0 0

Усього 0 , 0 0
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду
(код статті 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6)

Номер
територіального 

виборчого 
округу 

(в порядку 
зростання)

Код
статті

Дата
платежу

Номер
розрахунковог 

о документа

Отримувач (повне 
найменування/ 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи -  
підприємця)

Код
отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

1-8 2.2.1 08.10.2020. 20 ФОП Токарєв
Віктор
Сергійович

За постер 
згідно рах. №18 
від 29 вересня 
2020 р. без 
ПДВ.

500.00

1-8 2.2.1. 08.10.2020. 23 ФОП Опанасик
Віталій
Леонідович

За листівки, 
флаєри, 
буклети згідно 
рах. №СФ- 
0000665 від 06 
жовтня 2020 р. 
в т.ч. ПДВ 
5500.97 грн.

33005.82

1-8 2.2.1 09.10.2020. 27 ФОП Кравчук 
Віталій Іванович

За флаєри 
згідно рах. 
№1008\01 від 
08 жовтня 2020 
р. без ПДВ.

3600.00

1-8 2.2.1 09.10.2020. зо ФОП Кравчук 
Віталій Іванович

За флаєри 
згідно рах. 
№0930\01 від 
05 жовтня 2020 
р. без ПДВ.

14420.00

1-8 2.2.1 13.10.2020. 43 ФОП Кравчук
Віталій
Іванович

За флаєри 
згідно рах. 
№1006\01 від 
10 жовтня 
2020 р. без 
ПДВ.

7000,00

1-8 2.3.1.2 13.10.2020. 44 КП "ТРК 
"Березне" 
Березнівської 
райра

За трансляцію 
політич. 
реклами і 
виготовлення 
ролика Рах. 145 
від 09
жовтня 2020 р. 
без ПДВ

11170,00

1-8 2.3.2 08.10.2020. 10 ПП "Редакція
газети"Новини
Рокитнівщин

За статтю 
згідно рах. 
№149 від 07 
жовтня 2020 р. 
без ПДВ.

5100.00

1-8 2.3.2 12.10.2020. 33 ПП
Редак. Острозької 
райгаз.Жштя і 
Сло

За
інформаційний 
матеріал згідно 
рах. №360 від 
08 жовтня 2020 
о. без ПДВ.

8670.00

1-8 2.5.4 09.10.2020. 28 ФОП Волощук
Вадим
Вікторович

За банер згідно 
рах. №364 від 
06 жовтня 2020 
р. без ПДВ.

1320.00

Усього 84785,82

5. Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.7)

Дата
оплати послуг

Номер розрахункового 
документа

Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)

0 0 0 0 0,00
Усього 0,00
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6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 3)

Дата повернення 
коштів

Номер
розрахункового

документа

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи -  підприємця)

Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи -  
підприємця)

Сума (грн)

0 0 0 0 О О О

Усього о о о

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям

Номер
територіального 

виборчого 
округу 

(в порядку 
зростання)

Дата
повер
нення

коштів

Номер
розрахун

кового
документа

Виконавець
(повне

найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи -  

підприємця)

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП)

Реквізити
договору

(дата
укладання, 

номер та 
предмет 

договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

0 0 0 0 0 0 0 0,00
Усього 0,00

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок

Номер
територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання)

Д ата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн)

0 0 0 0,00
Усього 0,00

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків 
на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Номер
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання)

Д ата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн)

0 0 0 0,00
Усього о о о

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

Розпорядник коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду

Денисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

Денисюк Р.В.
(прізвище та ініціали)

О. ГАТЛУЛЛІНА
Секретар 

Центральної виборчої комісії
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Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року №  324

постановою

від М II
ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва виборчої комісії) 
_____ 20__року №

АНАЛІЗ
фінансового звіту

про надходження та використання коштів 
виборчого фонду місцевої організації політичної партії

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна територіальна організація Політичної партії «ГОЛОС»
(назва місцевої організації політичної партії)

__________________  " ___" __________ 20__року
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів

Вид рахунку 
виборчого фонду

Найменування 
банку, в якому 

відкрито рахунок

Код
банку

Місцезнаходження
банку

Номер
рахунку

Дата
відкриття
рахунку

Прізвище, ім’я 
(усі власні імена), 

по батькові 
(за наявності) 

розпорядника(ів) 
коштів рахунку 

виборчого фонду
накопичувальний ЛОДАТ

«Р ай ф ф ай зен  Б ан к  
Аваль»

325570 м. Львів ЦА13 3255 
7000 0000 
0264 2421 
5001 5

ЗО вересня 
2020  року

Денисюк Роман 
В італійович

поточний ЛОДАТ
«Райффайзен Банк 
Аваль»

325570 м. Львів ГГАбб 3255 
7000 0000 
0264 2421 
5003 1

05 жовтня 
2020 року

Денисюк Роман 
Віталійович

Накопичувальний та поточний рахунки виборчого фонду Рівненської 
обласної територіальної організації Політичної партії «Голос» відкрито з 
урахуванням вимог статті 213-215 Виборчого кодексу України.
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2. Аналіз формування виборчого фонду
2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду

Код статті Найменування показника Сума, грн Питома вага, %

1.1 Власні кошти місцевої організації 
політичної партії

0,00 0

1.2 Внески кандидатів, включених до 
виборчого списку кандидатів у 
депутати від місцевої організації 
політичної партії

84786,00 100

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0,00 0
Усього розмір виборчого фонду 100

Виборчий фонд Рівненської обласної територіальної організації Політичної 
партії «Голос» формувався у відповідності до вимог статті 215 Виборчого 
кодексу України. Порушень виборчого законодавства не виявлено.

2.2. Аналіз повернення добровільних внесків фізичним особам
Код статті Найменування показника Сума, грн

2.1.1
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду

0,00

2.1.2
Повернення фізичним особам добровільних внесків у 
сумі, що перевищує розмір, установлений частиною 
другою статті 215 Виборчого кодексу України

0,00

Усього повернуто добровільних внесків фізичним особам 0,00

Повернення добровільних внесків фізичним особам не здійснювалось, вимог 
статті 215 Виборчого кодексу України дотримано.

2.3. Аналіз перерахування добровільних внесків до бюджету АР Крим 
чи відповідних місцевих бюджетів

Код статті Найменування показника Сума, грн

2.2.1

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам

0 , 0 0

2.2.2

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України

0 , 0 0

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які 
згідно з частиною третьою статті 215 Виборчого 
кодексу України не мають права здійснювати 
добровільні внески до виборчого фонду

0 , 0 0

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 0 , 0 0
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Код статті Найменування показника Сума, грн

місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем 
голосування (днем повторного голосування)

Усього перераховано до бюджету АР Крим чи відповідних 
місцевих бюджетів

0,00

Перерахування добровільних внесків до бюджету АР Крим чи відповідних 
місцевих бюджетів не здійснювалось. Вимог статті 215 Виборчого кодексу 
України дотримано.

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
Код статті Напрями використання коштів Сума, грн Питома вага, %

2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії 0,00 0
2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 58525,82 69,02
2.3 Використання засобів масової інформації 24940,00 29,42
2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації 

в мережі "Інтернет"
0,00 0

2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням 
передвиборної агітації

1320,00 1,56

2.6 Інші витрати на передвиборну агітацію 0,00 0
Усього використано коштів 84785,82 100

При використанні виборчого фонду вимог статей 213 та 215 Виборчого 
кодексу України дотримано. Розрахунки здійснені правильно.

4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх 
оформлення встановленим вимогам

Звіт подано у відповідності до вимог, встановлених частиною шостою статті 
214 Виборчого кодексу України: проміжний звіт подано за п’ять днів до дня 
голосування за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду 
до десятого дня до дня голосування.

5. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 
невикористаних коштів на поточний банківський рахунок організації 
політичної партії або до бюджету АР Крим чи відповідних місцевих 
бюджетів

Перерахування невикористаних коштів кандидату та/або до бюджету 
АР Крим чи відповідного місцевого бюджету -  не здійснювалось. Вимог 
статті 215 Виборчого кодексу України -  дотримано.

ВИСНОВКИ
Вимог виборчого законодавства при відкритті, використанні та звітуванні по 
накопичувальному та поточному рахунку Рівненської обласної
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територіальної організації Політичної партії «Голос» -  дотримано. Порушень 
-  не виявлено.

Секретар
Центральної виборчої комісії О. ГЛТАУЛЛІНА
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