Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партії та їх використання
Проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "02" по "14"жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

ТВБВ 10017\01 Філії-РОУ ПАТ «Держаний ощадний банк України»
Код ЄДРПОУ 09333401, рахунок UA 663333680000026429306975917
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

Кучерук Микола Герасимович

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Код статті

Найменування статті

ххххххххххх

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта)
Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого
187595,50
1.1
фонду
1.2
Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
0,00
1.3
Помилкові надходження коштів
0,00
187595,50
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3)
2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2):
0,00
2.1
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів
0,00
2.1.1
для проведення виборчої кампанії
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії
0.00
2.1.2
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги,
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати
108704,00
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.2
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6):
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок,
58024,00
2.2.1
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації
2.2.2
виготовлення відеозаписів
8000,00
2.2.3
виготовлення аудіозаписів
42680,00
2.2.4
виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації
0,00
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів
0,00
2.2.5
для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
виготовлення (придбання), оренда та встановлення
0,00
2.2.6
агітаційних наметів
Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2):
46507,35
2.3
2.3.1
оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):
0,00
2.3.1.1
оплата ефірного часу на телебаченні
0,00
2.3.1.2
оплата ефірного часу на радіо
0,00
2.3.2
оплата друкованих площ у друкованих засобах масової
46507,35
 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.

0409-2

Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

інформації
Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі
2.4
"Інтернет”
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
2.5
агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5):
транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації,
2.5.1
технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної
агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з
передвиборною агітацією)
2.5.2
оренда будинків і приміщень усіх форм власності для
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів,
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних
заходів передвиборної агітації
2.5.3
оренда обладнання та технічних засобів для ведення
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів
передвиборної агітації
2.5.4
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи
політичної реклами на носіях зовнішньої реклами
(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)
2.5.5
послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2):
2.5.5.1 послуги електричного зв ’язку (телефонного, телеграфного,
фототелеграфного, факсимільного, документального
зв 'язку, мереж та каналів передавання даних тощо)
2.5.5.2 послуги поштового зв ’язку
Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих
агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких
розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення
2.6
мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав,
спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач,
інших публічних заходів за підтримки місцевої організації
політичної партії, а також оприлюднення інформації про
таку підтримку тощо)
2.7
Банківські послуги
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 +2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
3
Повернення помилкових надходжень коштів
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3 ) - (2.1 +2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) - 3:
у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними
договорами

( Звіт подано
Розпорядник коштів поточного
рахунку виборчого фонд

13000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
168211,35

0,00
19384,15
0,00

_________________20__ року
Кучерук М.Г.
(прізвище та ініціали)
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2

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок
виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання
(форми № 1)
Проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "02" по "14" жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

ТВБВ 10017\01 Філії-РОУ ПАТ «Держаний ощадний банк України»
Код ЄДРПОУ 09333401, рахунок UA 663333680000026429306975917
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів

02.10.20.
05.10.20.
06.10.20.
07.10.20.
08.10.20.
09.10.20.
12.10.20.
13.10.20.
Усього

Номер розрахункового документа

1
2
6
12
15
18
22
25

Сума (грн)

20000,00
63500,00
47500,00
10900,00
9300,00
6300,00
7395,50
22700,00
187595,50

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
(код статті 1.2)
Дата
надходження
штрафних
санкцій

Усього

0409-2

Номер
розрахункового
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)

-

-

3

Призначення
платежу

-

Сума (грн)

0,00
0.00
0,00
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)

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0,00
0.00

4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)
Номер
розрахункового
документа

Отримувач (повне
Код
найменування/ прізвище, ім’я, отримувача
по батькові фізичної особи – (за ЄДРПОУ/
підприємця)
РНОКПП)

Код
статті

Дата
платежу

2.3.2

05.10.20.

1

Товариство з обмеженою
38184974
відповідальністю
«Володимирецький вісник»

Оплата за публікацію в
газеті

10100,00

2.2.1

05.10.20.

3

ххххххххх

06.10.20.

7

2.3.2

06.10.20.

9

Оплата за розміщення
друкованих агітаційних
матеріалів
Оплата за розміщення
передвиборчої агітації
на сайті «Рівне вечірнє»
Оплата за розміщення
передвиборчої агітації в
газеті «Сім днів»

20424,00

2.3.2

Фізична особа
підприємець Олексюк
Дмитро Іванович
Приватне підприємство
фірма «Інститут
політики»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю»
Редакція газети»Сім
днів»

2.3.2

06.10.20.

8

Приватне
підприємство фірма
«Інститут політики»

32940357

Оплата за розміщення
передвиборчої агітації
на сайті «Рівне вечірнє»

5355,00

2.3.2

06.10.20.

4

36922025

Оплата за інформаційні
матеріали в газеті
«Рівне Ракурс»

16726,75

2.2.3

06.10.20.

5

23302560

07.10.20.

11

Оплата за рекламні
послуги, трансляція
аудіороликів
«Батьківщина»
Оплата за публікацію в
газеті «Скриня»

20040,00

2.3.2
2.3.2

07.10.20.

10

Товариство з
обмеженою
відповідальністю»Видав
нича група «Ракурс»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю »Радіо
Трек»
Фізична особа
підприємець Ніколайчук
Василь Олексійович
Приватне підприємство
«Орлан»

31819372

Оплата за розміщення
статті в «Дзеркало
Плюс»

1605.00

2.3.2

08.10.20.

14

Приватне
підприємство
Редакція газети
«Рідний край»

02474848

Оплата за інформаційні
матеріали в газеті

2499.00

2.3.2

08.10.20.

13

02474920

Оплата за матеріали
передвиборчої агітації в
газеті «Вільне слово»

2787,60

2.2.1

08.10.20.

16

ххххххххх

Оплата за буклети та
листівки

4000.00

2.2.3

08.10.20.

17

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«РГПГРО»Вільне
слово»
Фізична особа
підприємець Горбатюк
Тарас Григорович
Філія Акціонерне
Товариство НСТУ»
Рівненська регіональна
дирекція»

40020656

Оплата за розміщення в
ефірі Українське радіо
аудіороликів

12600,00

0409-2

4

32940357

21081712

хххххххххх

Призначення платежу

Сума (грн)

2000.00
3600,00

1050,00

2.3.2

09.10.20.

21

2.2.1

09.10.20.

19

2.2.1

09.10.20.

20

2.2.1

12.10.20.

24

2.2.2

12.10.20.

23

2.2.3

13.10.20.

26

2.4

13.10.20.

27

02474848
Приватне
підприємство
Редакція газети
«Рідний край»
хххххххххх
Фізична особа
підприємець Король
Анатолій Григорович

Оплата за
інформаційні
матеріали в газеті

784,00

6800,00

Фізична особа
підприємець Борсук
Лілія Петрівна
Фізична особа
підприємець
Ричковська Олена
Віталіївна
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
»Брок Інвест»

хххххххххх

Оплата за розміщення
друкованих
агітаційних
матеріалів
Оплата за листівки

хххххххххх

Оплата за плакати

1000.00

36873557

Оплата за розміщення та
трансляція
інформаційного сюжету
на світлодіодних відео
екранах

8000,00

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
»Радіо Трек»
Фізична особа
підприємець Муляр
Володимир
Степанович

23302560

Оплата за рекламні
послуги, трансляція
аудіороликів
«Батьківщина»

10040,00

хххххххххх

Оплата за розміщення
матеріалів в засобах
масової
інформації(агітаційні
матеріали на сторінці
Facebook)

13000,00

25800.00

Усього

168211,35

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

Номер розрахункового
документа

Найменування банку

Код банку (за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

-

-

-

0,00
0,00

Усього

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)

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0.00
0,00

7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям
Номер
розрахункового
документа

Дата повернення
коштів

Усього

0409-2

-

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

-

5

Сума
(грн)

0,00
0,00

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

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

-

-

0.00
0,00

Усього

9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку
на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

-

-

Сума (грн)
0,00

0,00

Усього

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

Кучерук М.Г.
(прізвище та ініціали)

0409-2

6

Додаток 3
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 "30 вересня" по "14"жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

ТВБВ 10017\01 Філії-РОУ ПАТ «Держаний ощадний банк України»
Код ЄДРПОУ 09333401, рахунок UA 513333680000026423302975917
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду_
Кучерук Микола Герасимович

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Код статті

Найменування статті

ххххххххх

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)
Сума (грн)

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду
1.1
Власні кошти місцевої організації політичної партії
67500,00
Внески кандидатів, включених до виборчого списку
128000,00
1.2
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної
партії
1.3
Добровільні внески фізичних осіб
0,00
1.4
Помилкові надходження коштів
0,00
195500,00
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого
фонду місцевої організації політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4)
2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду
0,00
Повернення добровільних внесків фізичним особам
2.1
(2.1.1 + 2.1.2)
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від
0,00
2.1.1
яких відмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі,
0,00
2.1.2
що перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
0,00
Перерахування коштів до бюджету АР Крим
2.2
чи відповідного місцевого бюджету
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)
2.2.1
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
0,00
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб,
від яких відмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх
повернення відповідним фізичним особам
2.2.2
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
0,00
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що
перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
0,00
2.2.3
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з
 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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7

Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

2.2.4

частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України
не мають права здійснювати добровільні внески до
виборчого фонду
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

Банківські послуги

4,50

2.3

Повернення помилкових надходжень коштів
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах масової інформації та
2.5
мережі ’’Інтернет”
Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
2.4

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

0,00
0,00

4,50
195495,50

187595,50
7900,00.

________________20___ року

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Кучерук М.Г.
(прізвище та ініціали)

0409-2
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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 "30"вересня по "14"жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

ТВБВ 10017\01 Філії-РОУ ПАТ «Держаний ощадний банк України»
Код ЄДРПОУ 09333401, рахунок UA 513333680000026423302975917
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

02.10.20.
06.10.20.

235
238

20000,00
47500,00
67500,00

Усього

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

05.10.20.
06.10.20.
07.10.20.
08.10.20.
09.10.20.
09.10.20.
13.10.20.
13.10.20.
13.10.20.
Усього

Номер розрахункового документа

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

Сума
(грн)

4037132SB
4037131SB
4084513SB
4104918SB
4121865SB
4117238SB
4178033SB
4170623SB
10

Зима Іван Ярославович
Караїмчук Іван Васильович
Скороход Олег Іполитович
Кучерук Микола Герасимович
Зима Іван Ярославович
Надєйко Микола Михайлович
Козачук Людмила Євстафіївна
Кучерук Микола Герасимович
Муляр Володимир Степанович

21000,00
42500,00
10900,00
9300,00
7400,00
6300,00
7900,00
9700,00
13000,00
128000,00

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб
(код статті 1.3)
Дата
надходження
внеску

Усього

0409-2

Номер розрахункового документа

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

Сума
(грн)

-

-

0,00
0,00

9

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)

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0,00
0,00

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

Дата повернення
внеску

Номер розрахункового документа

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

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0.00
0,00

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

Усього

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)

0,00
0,00

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

Номер розрахункового
документа

10.10.20р

1843116318

Найменування банку

Код банку (за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

Філії-РОУ ПАТ
«Держаний ощадний
банк України»

0933401

4,50

Усього

4,50

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

Усього

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)

0.00
0,00

9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет"
(код статті 2.5)
Дата
перерахування
коштів

Усього

0409-2

Номер
розрахункового
документа

Отримувач (повне
найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи –
підприємця)

Код отримувача
(за ЄДРПОУ/РНОКПП)

-

-

-

10

Сума (грн)

0.00
0,00

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду
(код статті 3)
Номер поточного рахунку

UA663333680000026429306975917
UA6633336800000264293069759 17
UA663333680000026429306975917
UA6633336800000264293069759 17
UA6633336800000264293069759 17
UA663333680000026429306975917
UA6633336800000264293069759 17
UA663333680000026429306975917
Усього

Дата перерахування коштів

02.10.20р
05.10.20р
06.10.20р
07.10.20р.
08.10.20р.
09.10.20р.
12.10.20р.
13.10.20р.

Номер розрахункового
документа

1
2
6
12
15
18
22
25

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Сума (грн)

20000,00
63500,00
47500,00
10900,00
9300,00
6300.00
7395,50
22700,00
187595,50

Кучерук М.Г.
(прізвище та ініціали)
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Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки
виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання
(форми № 3)
Проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "30"вересня по "14" жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
(код статті 1.1)
Номер
територіального
виборчого округу
(в порядку зростання)

Дата перерахування

Номер розрахункового
документа

02.10.20.
05.10.20.
06.10.20
07.10.20
08.10.20
09.10.20.
12.10.20.
13.10.20.

1
2
6
12
15
18
22
25

Сума (грн)

20000,00
63500,00
47500.00
10900,00
9300,00
6300,00
7395.00
22700,00
187595,50

всього

2. Відомості про надходження штрафних санкцій
за укладеними договорами
(код статті 1.2)
Номер
територіальн
ого виборчого
округу
(в порядку
зростання)

Усього

Дата
надходження
штрафних
санкцій

Номер
розрахункового
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

-

-

-

-

--

-

0,00
0,00

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

Всього

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)

-

-

-

Звіти до ТВК область - копия

13

Сума (грн)

Сума (грн)

0.00
0,00

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)

Дата
платежу

Номер
розрахункового
документа

05.10.20

1

2.2.1

05.10.20

3

2.3.2

06.10.20

2.3.2

Код
статті

Отримувач (повне
найменування/
прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи – підприємця)

Код
отримувача
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Володимирецький
вісник»
Фізична особа
підприємець
Олексюк Дмитро
Іванович

38184974

Оплата за
публікацію в
газеті

10100,00

хххххххххх

20424,00

7

Приватне
підприємство
фірма «Інститут
політики»

32940357

06.10.20

9

21081712

2.3.2

06.10.20

8

Товариство з
обмеженою
відповідальністю»
Редакція газети
«Сім днів»
Приватне
підприємство
фірма «Інститут
політики»

2.3.2

06.10.20

4

36922025

2.2.3

06.10.20

5

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Видавнича група
«Ракурс»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
»Радіо Трек»

2.3.2

07.10.20

11

хххххххххх

2.3.2

07.10.20

10

Фізична особа
підприємець
Ніколайчук Василь
Олексійович
Приватне
підприємство
«Орлан»

Оплата за
розміщення
друкованих
агітаційних
матеріалів
Оплата за
розміщення
передвиборчої
агітації на сайті
«Рівне вечірнє»
Оплата за
розміщення
передвиборчої
агітації в газеті
«Сім днів»
Оплата за
розміщення
передвиборчої
агітації на сайті
«Рівне вечірнє»
Оплата за
інформаційні
матеріали в
газеті «Рівне
Ракурс»
Оплата за
рекламні
послуги,
трансляція
аудіороликів
«Батьківщина»
Оплата за
публікацію в
газеті «Скриня»

1605.00

2.3.2

08.10.20

14

02474848

2.3.2

08.10.20

13

2.2.1

08.10.20

16

2.2.3

08.10.20

17

Приватне
підприємство
Редакція газети
«Рідний край»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«РГПГРО» Вільне
слово»
Фізична особа
підприємець
Горбатюк Тарас
Григорович
Філія Акціонерне
Товариство
НСТУ» Рівненська

Оплата за
розміщення
статті в
«Дзеркало
Плюс»
Оплата за
інформаційні
матеріали в
газеті
Оплата за
матеріали
передвиборчої
агітації в газеті
«Вільне слово»
Оплата за
буклети та
листівки
Оплата за
розміщення в
ефірі Українське

12600,00

2.3.2
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32940357

23302560

31819372

02474920

хххххххххх

40020656

2000.00

3600,00

5355,00

16726,75

20040,00

1050,00

2499.00

2787,60

4000.00

2.3.2

09.10.20

21

2.2.1

09.10.20

19

регіональна
дирекція»
Приватне
підприємство
Редакція газети
«Рідний край»
Фізична особа
підприємець
Король Анатолій
Григорович

02474848

хххххххххх

Фізична особа
підприємець
Борсук Лілія
Петрівна
Фізична особа
підприємець
Ричковська Олена
Віталіївна
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
»Брок Інвест»

хххххххххх

26

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
»Радіо Трек»

23302560

27

Фізична особа
підприємець
Муляр Володимир
Степанович

хххххххххх

2.2.1

09.10.20

20

2.2.1

12.10.20

24

2.2.2

12.10.20

23

2.2.3

13.10.20

2.4

13.10.20

радіо
аудіороликів
Оплата за
інформаційні
матеріали в
газеті
Оплата за
розміщення
друкованих
агітаційних
матеріалів
Оплата за
листівки

784,00

6800,00

25800.00

хххххххххх

Оплата за
плакати

1000.00

36873557

Оплата за
розміщення та
трансляція
інформаційного
сюжету на
світлодіодних
відео екранах
Оплата за
рекламні
послуги,
трансляція
аудіороликів
«Батьківщина»
Оплата за
розміщення
матеріалів в
засобах масової
інформації(агіта
ційні матеріали
на сторінці
Facebook)

8000,00

Усього

10040,00

13000,00

168211,35

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

Номер розрахункового
документа

Найменування банку

Код банку (за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

-

-

-

0.00
0,00

Усього
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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)

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0.00
0,00

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям
Номер
територіального
виборчого
округу
(в порядку
зростання)

Дата
повер
нення
коштів

Помер
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)

-

-

-

0,00
0,00

Усього

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок
Номер
територіального
виборчого округу
(в порядку зростання)

Дата перерахування

Помер розрахункового
документа

-

-

-

Усього

Сума (грн)

0.00
0,00

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків
на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Номер
територіального
виборчого округу
(в порядку зростання)

Дата перерахування

Номер розрахункового
документа

-

-

-

Усього

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Сума (грн)

0,00
0,00

Кучерук М.Г.
(прізвище та ініціали)
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Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою _____________________________
(назва виборчої комісії)

від "___" __________ 20__ року № ___

АНАЛІЗ
фінансового звіту
про надходження та використання коштів
виборчого фонду місцевої організації політичної партії
Проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "30"вересня по "14" жовтня 2020 року
Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Рівненська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(назва місцевої організації політичної партії)

м.Рівне

"_____" жовтня 2020 року

(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів
Вид
рахунку
виборчого
фонду

Найменува
ння 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

Накопичу- ТВБВ
10017\01
вальний

09333401

UA 513333680000026423302975917
м. Рівне
вул. Петлюри,22

30.09.20р

Кучерук
Микола
Герасимович

Поточний

09333401

UA663333680000026429306975917
м. Рівне
вул. Петлюри,22

02.10.20р

Кучерук
Микола
Герасимович

Філії-РОУ
ПАТ
«Держаний
ощадний
банк
України»
ТВБВ
10017\01
Філії-РОУ
ПАТ
«Держаний
ощадний
банк
України»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2. Аналіз формування виборчого фонду
2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду
Код статті

Найменування показника

Сума, грн

Власні кошти місцевої організації
політичної партії
1.2
Внески кандидатів, включених до
виборчого списку кандидатів у
депутати від місцевої організації
політичної партії
1.3
Добровільні внески фізичних осіб
Усього розмір виборчого фонду
1.1

Питома вага, %

67500,00

34,53

128000,00

65,47

0,00
195500,00

0
100

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.2. Аналіз повернення добровільних внесків фізичним особам
Код статті

Найменування показника

2.1.1

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

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

Сума, грн

0,00

0,00

0,00

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

2.2.1

2.2.2

Найменування показника

0,00
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
0,00
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що
перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
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Сума, грн

Код статті

Найменування показника

Сума, грн

0,00

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

0,00

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)

Усього перераховано до бюджету АР Крим чи відповідних
місцевих бюджетів

0,00

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
Код статті

Напрями використання коштів

Витрати на проведення виборчої кампанії
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Розміщення матеріалів передвиборної агітації
в мережі "Інтернет"
2.5
Інші послуги, пов’язані з проведенням
передвиборної агітації
2.6
Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
2.1
2.2
2.3
2.4

Сума, грн

Питома вага, %

0,00
108704,00
46507,35
13000,00

0
64,62
27,65
7,73

0,00

0

0,00
168211,35

0
100

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх
оформлення встановленим вимогам ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВИСНОВКИ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Місцеві вибори
25 жовтня 2020 року
Рівненська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового звіту

Під час виборчої компанії на місцевих виборах фактів нецільового
використання коштів виборчого фонду не виявлено. Повернення
коштів та сплата штрафних санкцій за укладеними договорами
відсутні. Випадків відмови від добровільних внесків фізичних осіб
немає.

Розпорядник
виборчого фонду

Кучерук М.Г.

