
 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "28" жовтня 2020 року  

Вибори депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області  

25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Філія АТ «Укрексімбанк» в м.Рівне, МФО 322313, UA 263223130000026423010000038 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                 Моніч Андрій Олександрович                    3109319232 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                                             -                                                            - 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  1057000,00 

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

0 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  0 
1.4 Помилкові надходження коштів 0 

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

1057000,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0 

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

0 

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

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 

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 

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 

                                                             
 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 (грн) 

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 

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 

2.3 Банківські послуги 0 

2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0 

2.5 

Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 

виборчого фонду в засобах масової інформації та 

мережі "Інтернет" 

0 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 

виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 
0 

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) 

1057000,00 

3 
Перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 
1057000,00 

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 

                                                                                                 Звіт подано "29" жовтня 2020 року 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                                         Моніч А. О.  
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ______-_____                                                - 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
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РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

(форми № 2) 
 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "28" жовтня 2020 року  

Вибори депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області  

25 жовтня 2020 року 

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Філія АТ «Укрексімбанк» в м.Рівне, МФО 322313, UA UA 263223130000026423010000038 
(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) 

02.10.20 139 200000,00 

07.10.20 142 550000,00 

20.10.20 150 187000,00 

21.10.20 157 120000,00 

Усього 1057000,00 

 

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) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Усього 0 
 

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 0 0 

0 0 0 0 

Усього 0 
 

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 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 0 
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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 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 0 
 

 

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 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Усього  0 
 

 

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 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 0 
 

 

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 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 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 

Отримувач (повне 

найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача 

(за ЄДРПОУ/РНОКПП) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 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) 

UA 053223130000026420020000054 02.10.20 1 50000,00 

UA 053223130000026420020000054 07.10.20 2 100000,00 

UA 053223130000026420020000054 09.10.20 3 250000,00 

UA 053223130000026420020000054 12.10.20 4 350000,00 

UA 053223130000026420020000054 20.10.20 5 187000,00 

UA 053223130000026420020000054 21.10.20 6 120000,00 

Усього 1057000,00 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                                           Моніч А. О. 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                                            
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 
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форма № 3 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 

про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "28" жовтня 2020 року  

Вибори депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області  

25 жовтня 2020 року 

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  
(повна назва місцевої організації політичної партії) 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                         Моніч Андрій Олександрович                                                    3109319232 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                                             -                                                                                         - 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 Філія АТ Укрексімбанк 
МФО 322313, м.Рівне, 

вул.Соборна 2 

UA 

0532231300000264

20020000054 

1 057 000,00 1 057 000,00 0 0 1 057 000,00 0 376 988,14 404 570,00 

 

251 261,86 

 

23 480,00 

 

0 700,00 0 0 

Разом  1 057 000,00 1 057 000,00 0 0 1 057 000,00 0 376 988,14 404 570,00 251 261,86 23 480,00 0 700,00 0 0 

Звіт подано "29" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                                                          ___________                                       Моніч А. О. 
                                                                                                                                               (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                                                          _____-_________                              ________-___________ 
                                                                                                                                               (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 
    

                                                             
 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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РОЗШИФРОВКА 

до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 3) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "28" жовтня 2020 року  

Вибори депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області  

25 жовтня 2020 року 

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  
(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 
Сума (грн) 

4 02.10.20 1 50000,00 

4 07.10.20 2 100000,00 

4 09.10.20 3 250000,00 

4 12.10.20 4 350000,00 

4 20.10.20 5 187000,00 

4 21.10.20 6 120000,00 

Усього 1057000,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  

за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн

ого виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

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 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 

 

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 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 0 

 

4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 

територіал

ьного 

виборчого 

округу (в 

порядку 

зростання) 

Код 

статті 

Дата 

платежу 

Номер 

розрах

унково

го 

докуме

нта 

Отримувач (повне 

найменування/ прізвище, 

ім’я,по батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код 

отримувача 

(за 

ЄДРПОУ/РН

ОКПП) 

Призначення платежу Сума (грн) 



  8 

4 2.2 08.10.20 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 

2849716776 Оплата за виготовлення 

друкованих матеріалів 
(плакатів, листівок) зг. 

договору №02-02/10/2020  

від 02.10.20 Без ПДВ 

40245,40 

4 2.2 09.10.20 12 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПРОКОПЧУК 
АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 

2849716776 Оплата за виготовлення 

друкованих матеріалів 

(плакатів, листівок) зг. 
договору №02-02/10/2020  

від 02.10.20 Без ПДВ 

98814,00 

4 2.2 15.10.20 16 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПРОКОПЧУК 

АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 

2849716776 Оплата за виготовлення 

друкованих матеріалів 

(плакатів, листівок) зг. 

договору №02-02/10/2020  
від 02.10.20 Без ПДВ 

237528,74 

4 2.3 06.10.20 2 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 
телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20  

Без ПДВ 

10000,00 

4 2.3 06.10.20 3 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 
згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20  

Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 09.10.20 6 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-
01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/7  Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 09.10.20 7 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 
рах № 10/п/3  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 09.10.20 8 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 
телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/8  Без ПДВ 

85680,00 

4 2.3 09.10.20 9 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 
згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/6  Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 09.10.20 10 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-
01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/4  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 09.10.20 11 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 
рах № 10/п/5  Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 15.10.20 17 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 
телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 
рах № 10/п/9  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 20.10.20 24 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 
телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/12  Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 20.10.20 25 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 
згідно Договору №01-

14000,00 
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01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/13  Без ПДВ 

4 2.3 20.10.20 26 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 
рах № 10/п/14  Без ПДВ 

14000,00 

4 2.3 20.10.20 27 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 
телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/11  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 20.10.20 28 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 
згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/10  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 22.10.20 41 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 

рах № 10/п/15  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 22.10.20 53 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПА

НІЯ СФЕРА-ТВ" 

33910609 Оплата ефірного часу на 

телебаченні (Сфера ТВ) 

згідно Договору №01-

01/10/2020 від 01.10.20 
рах № 10/п/16  Без ПДВ 

11000,00 

4 2.3 13.10.20 15 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 
радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4156 від 12.10.2020 Без 
ПДВ 

78000,00 

4 2.3 20.10.20 21 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 
радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4176 від 20.10.2020 Без 
ПДВ 

7000,00 

4 2.3 20.10.20 22 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 
радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4177 від 20.10.2020 Без 
ПДВ 

9000,00 

4 2.3 22.10.20 50 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 
радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4186 від 20.10.2020 Без 
ПДВ 

7000,00 

4 2.3 23.10.20 54 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 

радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4191 від 20.10.2020 Без 
ПДВ 

7000,00 

4 2.3 20.10.20 23 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ "ВІСТІ 

РІВНЕНЩИНИ" 

13981137 Оплата за публікування 
агітаційних матеріалів в 

засобах мас.інф. (Вісті 

Рівненщини) зг дог 08-
01/10/2020 від 01.10.20 зг 

рах №328 від 19.10.20 Без 

ПДВ 

2500,00 

4 2.3 22.10.20 49 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 
ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

друкованих засобах 
мас.інф. (газета Рівне 

6390,00 
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вечірне) зг. дог. № 05-

01/10/2020 від 01.10.2020 
зг рах №206  в т. ч. ПДВ 

20% 1065.00 

4 2.3 23.10.20 56 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "ВИДАВНИЧИЙ 
ДІМ "ОГО" 

30681509 Оплата за публікування 

агітматеріалів у 

друкованих виданнях 

(Газета ОГО) згідно 
договору від 22.10.2020 зг 

рах № 13891/10 від 

23.10.20 Без ПДВ 

10000,00 

4 2.4 08.10.20 4 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ  

ДЮГ ЮРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

3153015636 Оплата за розміщення 

агітаційних матеріалів у 

мережі інтернет 
(Facebook) згідно 

договору №01-08/10/2020 

від 08 жовтня 2020 Без 

ПДВ 

50000,00 

4 2.4 12.10.20 13 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 
ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 
мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 
01.10.2020 зг рах. №126 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 12.10.20 14 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №127 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 16.10.20 20 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ  
ДЮГ ЮРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

3153015636 Оплата за розміщення 

агітаційних матеріалів у 
мережі інтернет 

(Facebook) згідно 

договору №01-08/10/2020 

від 08 жовтня 2020 Без 
ПДВ 

30000,00 

4 2.4 20.10.20 29 ФІЗИЧНА ОСОБА - 
ПІДПРИЄМЕЦЬ  

ДЮГ ЮРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

3153015636 Оплата за розміщення 
агітаційних матеріалів у 

мережі інтернет 

(Facebook) згідно 

договору №01-08/10/2020 
від 08 жовтня 2020 Без 

ПДВ 

100000,00 

4 2.4 21.10.20 32 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №195 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.3 22.10.20 40 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РАДІО ТРЕК" 

23302560 Оплата ефірного часу на 
радіо (Радіо Трек) згідно 

договору № 04-01/10/2020 

від 01.10.2020 зг рах 

№4179 від 20.10.2020 Без 
ПДВ 

7000,00 

4 2.4 22.10.20 42 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 
розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 
17-01/10/2020 від 

3000,00 
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01.10.2020 зг рах №194 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

4 2.4 22.10.20 43 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №193 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 44 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 
ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 
мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 
01.10.2020 зг рах №192 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 45 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №191 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 46 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 
ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 
мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 
01.10.2020 зг рах №190 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 47 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №205 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 51 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 
ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 
мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 
01.10.2020 зг рах №243 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 22.10.20 52 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 

розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 
rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 

17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №244 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 23.10.20 57 ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО - 

ФІРМА " ІНСТИТУТ 

ПОЛІТИКИ " 

32940357 Оплата за 
розм.агіт.матеріалів у 

мережі інтернет (сайт 

Рівне вечірне 

rivnepost.rv.ua) зг. дог. № 
17-01/10/2020 від 

01.10.2020 зг рах №248 в 

т. ч. ПДВ 20% 500.0 

3000,00 

4 2.4 23.10.20 58 ФІЗИЧНА ОСОБА - 

ПІДПРИЄМЕЦЬ  

3153015636 Оплата за розміщення 

агітаційних матеріалів у 

мережі інтернет 

35261,86 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

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

02.10.20 96260 Філія АТ Укрексімбанк 00032112 700,00 

Усього 700,00 

 

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 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Усього 0 

 
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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

ДЮГ ЮРІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(Facebook) згідно 

договору №01-08/10/2020 
від 08 жовтня 2020 Без 

ПДВ 

4 2.5 02.10.20 1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РЕКЛАМНА 
КОМПАНІЯ 

"ІНФОРМ-БЮРО 

РІВНЕ" 

37890120 Оплата за розм. друков. 

агітматер. на носіях 

політреклами зг. дог 

№014/2020 від 30.09.2020  
Без ПДВ 

20000,00 

4 2.2 16.10.20 18 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ДОШКА 

РЕКЛАМИ" 

36466757 Оплата за виготовлення 

рекламного щита зг 

договору № 60/2020 від 
13.10.2020 зг рах № 484 

від 13 .10.20 в т. ч. ПДВ 

20% 66.67 грн. 

400,00 

4 2.5 16.10.20 19 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ДОШКА 

РЕКЛАМИ" 

36466757 Оплата за оренду 

рекламного щита зг 

договору № 59/2020 від 
13.10.2020 зг рах № 483 

від 13 .10.20 в т. ч. ПДВ 

20% 580.00 грн. 

3480,00 

Всього 1056300,00 
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Номер 

територіального 

виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Усього 0 

 

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 
Сума (грн) 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Усього 0 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                               ___________                        Моніч А. О. 
                                                                                (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                               ___________ 
                                                                                (підпис)                               (прізвище та ініціали) 
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Пояснювальна записка до 

остаточного Звіту 

про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії 

та 

остаточного Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні 

рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх 

використання 
 

 

за період з "01"  до "28" жовтня 2020 року  
Вибори депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області  

25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Філія АТ «Укрексімбанк» в м.Рівному, МФО 322313, UA05 322313 0000026420020000054 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

 

01 жовтня 2020 р. Рівненська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ» в установі комерційного банку філії АТ «Укрексімбанк» 

в м. Рівне, МФО 322313, з метою фінансування виборчої кампанії по Вибори 

депутатів Рівненської міської ради Рівненського району Рівненської області 25 

жовтня 2020 року, було відкрито накопичувальний та поточний рахунок 

виборчого фонду № UA26 322313 0000026423010000038 та № UA05 322313 

0000026420020000054 відповідно. 

За звітний період (з "01" до "28" жовтня 2020 року) на накопичувальний 

рахунок виборчого фонду організації партії надійшло 1 057 000,00 грн. 

Надходження здійснювалися за рахунок власних коштів організації партії.  

        Надходжень від будь-яких інших осіб аніж зазначено вище за звітний 

період не було.  

Повернення добровільних внесків фізичним особам не здійснювалося. 

Перерахування коштів до Державного бюджету України у звітному 

періоді не відбувалося. 

Сума витрат виборчого фонду за звітний період склала 1 057 000,00 грн., 

в тому числі: 

 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації – 376 988,14 грн.; 

 Використання засобів масової інформації – 404 570,00 грн; 

 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації – 251 261,86 грн; 

 Інші витрати на передвиборну агітацію – 23 480,00  грн. (розміщення 

друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях 

зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)); 

 Банківські послуги – 700,00 грн. 

 

        Фактів нецільового використання коштів за звітний період не було. 
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Повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами за звітний період не було. 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду станом 

на 28 жовтня 2020 р. становив 0,00 грн. 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду станом на 28 

жовтня 2020 р. становив 0,00 грн. 

 

Таким чином, за звітний період відсутні факти нецільового використання 

коштів виборчого фонду, відсутні повернення коштів та сплати штрафних 

санкцій виконавцями за укладеними договорами, відсутні будь-які випадки 

повернення добровільних внесків особам і перерахування добровільних 

внесків до Державного бюджету України. 

 

Формування та використання коштів виборчого фонду здійснювалося у 

чіткій відповідності до Виборчого кодексу України, Постанови Центральної 

виборчої комісії від 10 вересня 2020 року № 245 «Про Рекомендації щодо 

контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих 

фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати, 

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови» та інших 

нормативно-правових документів. 

 

 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                      ___________                    Моніч А. О. 

                                                       (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 


