
                                                                                                                                 форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "29" вересня до "14" жовтня 2020 року  
 

Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради 25.10.2020р  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

 Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», ЄДРПОУ 19362154, р/р UA563223130000026422010000017 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду           Табунщик Антон Вікторович,  РНОКПП 2932902257. 
                                                        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 733 500,00

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) 

733 500,00

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

 
 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) 

2.2.2 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

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) 

733 500,00 

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

733 500,00 

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 "16" жовтня 2020 року 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                                     Табунщик А.В. 
                                                                                       (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) 

 
Проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "29" вересня до "14" жовтня 2020 року  
 

Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради 25.10.2020р  

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (повна 
назва місцевої організації політичної партії) 

 
 Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», ЄДРПОУ 19362154, р/р UA563223130000026422010000017 
(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) 

06.10.20 177 38 000,00
07.10.20 179 260 500,00
07.10.20 181 25 000,00
12.10.20 186 70 000,00
13.10.20 189 340 000,00

Усього 733 500,00 
 

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

(код статті 1.2) 

Дата 
надходже

ння 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

(за наявності) кандидата 

Сума  
(грн) 

0 0 0 0
Усього 0

 
3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  

(код статті 1.3) 
 

Дата 
надходже

ння 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

(за наявності) фізичної особи 

Сума  
(грн) 

0 0 0 0
Усього 0
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4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 
надходжен
ня коштів 

Номер 
розрахунково
го документа 

Найменування 
юридичної 

особи/прізвище, 
ім’я (усі власні 

імена), по батькові 
(за наявності) 
фізичної особи 

(фізичної особи – 
підприємця) 

Код особи  
(за 

ЄДРПОУ/РНОК
ПП фізичної 

особи – 
підприємця)   

Сума (грн) 

0 0 0 0 0
Усього 0

 
 

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 
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 
перерахув

ання 
внеску 

Номер 
розрахунков

ого 
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
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 
Усього 0
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8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 2.4) 

Дата  
повернення 

коштів 

Номер 
розрахунковог

о документа 

Найменування 
юридичної 

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

батькові  
(за наявності) 
фізичної особи 

(фізичної особи – 
підприємця) 

Код особи  
(за 

ЄДРПОУ/РНОКП
П фізичної особи 

– підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0
Усього 0

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

(код статті 2.5) 

Дата 
перерахув

ання 
коштів 

Номер 
розрахунков

ого 
документа 

Отримувач (повне 
найменування/ 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за 

ЄДРПОУ/РНОК
ПП) 

Сума (грн) 

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) 

UA033223130000026427020000046 06.10.20 1 38 000,00 
UA033223130000026427020000046 07.10.20 2 260 500,00 
UA033223130000026427020000046 07.10.20 3 25 000,00 
UA033223130000026427020000046 12.10.20 4 70 000,00 
UA033223130000026427020000046 13.10.20 5 340 000,00 
Усього 733 500,00 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                                       Табунщик А.В. 
                                                               (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 
 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний,остаточний) 

за період з "29" вересня до "14" жовтня 2020 року  
  Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради  25.10.2020р. 

                                                                                                                                                                       (назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду               ____Табунщик Антон Вікторович,                                      РНОКПП 2932902257____  
                                              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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рахунку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
7 Філія АТ«Укрексімбанк» 

ЄДРПОУ 19362154,  
54017, м.Миколаїв, 
вул.Декабристів,  
 буд. 25-А  

UA03322313000002642702000
0046 

733500,00 733500,00 0 0 661579,62 0 39250,00 67773,00 30013,00 519143,62 4700,00 700,00 0 71920,38 

Разом  733500,00 733500,00 0 0 661579,62 0 39250,00 67773,00 30013,00 519143,62 4700,00 700,00 0 71920,38 

Звіт подано "16" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                               ________                                                          Табунщик А.В.         
                                                                            (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) 
Проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "29" вересня до "14" жовтня 2020 року  

 
Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради  25.10.2020р  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА 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) 

7 06.10.20 1 38 000,00
7 07.10.20 2 260 500,00
7 07.10.20 3 25 000,00
7 12.10.20 4 70 000,00
7 13.10.20 5 340 000,00

Усього 733 500,00 
 

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
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
Усього 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 
терито
ріально

го 
виборч

ого 
округу  

(в 
порядк

у 
зростан

ня) 

Код 
статт

і 

Дата 
платежу 

Номер 
розраху
нковог

о 
докуме

нта 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код 
отримувача 

(за 
ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Призначення платежу 
Сума  
(грн) 

7 2.1 0 0 0 0 0 0 
7 2.2 07.10.20 11 ФОП Сова Євген 

Валентинович 
2978224830 Оплата за виготовлення агітаціоних 

матеріалів, (візитка-календарик) згідно 
рах.№ 0710СФ02    від 07.10.20р. Дог.№11-
ВФ/2020 від 02.10.20р. Без ПДВ 

500,00 

7 2.2 07.10.20 13 ФОП Ізмайлов Андріян 
Олександрович 

2288907754 Оплата за виготовлення агітаціоних 
матеріалів, (календарик. плакат, листівка) 
згідно рах.    № 1 від 02.10.20р. Дог.№9-
ВФ/2020 від 02.10.20р. Без ПДВ 

16 320,00 

7 2.2 09.10.20 16 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "А-ВЕСТА" 

40917608 Оплата за виготовлення агітаціоних 
матеріалів, (календарик, ліфлет) згідно 
рах.№ 46 від 09.10.20р. Дог.№13-ВФ/2020 
від 05.10.20р. Без ПДВ 

7 800,00 

7 2.2 12.10.20 17 ФОП Сова Євген 
Валентинович 

2978224830 Оплата за виготовлення агітаціоних 
матеріалів, (листівки) згідно рах.№ 
0810СФ02    від 08.10.20р. Дог.№11-
ВФ/2020 від 02.10.20р. Без ПДВ 

7 550,00 

7 2.2 13.10.20 21 ФОП Сова Євген 
Валентинович 

2978224830 Оплата за виготовлення агітаціоних 
матеріалів, (листівка А5) згідно 
рах.№1210СФ03    від 12.10.20р. Дог.№11-
ВФ/2020 від 02.10.20р. Без ПДВ 

7 080,00 

7 2.3 06.10.20 1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Телерадіок."Музично-
інформ.радіо" 

                   
33969097 

 

Оплата за ефірний час на радіо, згідно рах-
фактура №СФ-0000145 від 02.10.2020р. 
Договір № 02-10-20-23 від 02.10.2020р. в т. 
ч. ПДВ 20% 2196.00 грн. 

13 176,00 

7 2.3 06.10.20 2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Телерадіокомпанія "МЕГА-
РАДІО" 

30282840 Оплата за ефірний час на радіо, згідно рах-
фактура №СФ-0000002 від 02.10.2020р. 
Договір № 02-10/2020/П від 02.10.2020р. в 
т. ч. ПДВ 20% 1098.00 грн. 

6 588,00 

7 2.3 06.10.20 3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК"Імідж 
TV" 

20907141 Оплата за ефірний час на радіо, згідно рах-
фактура № 41 від 02.10.2020р. Договір № 
02-10-20-05 від 02.10.2020р.  Без ПДВ 

10 980,00 

7 2,3 06.10.20 4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю Фірма 
"Волинь" 

19138008 Оплата за ефірний час на радіо, згідно рах. 
№ 1 від 02.10.2020р. Договір № 02/10-20/02 
від 02.10.2020р.  в т. ч. ПДВ 20% 1006.50 
грн. 

6 039,00 

7 2.3 12.10.20 18 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Редакція 
газети "ВЕЧЕРНИЙ 
НИКОЛАЕВ" 

 

20882700 

 

Оплата за публік.агітац.матер. у 
друкован.засоб.масової інформації, 
зг.Рах.№ВН-0000284 від 09.10.20р.Дог.№7-
ВФ/2020 від 02.10.20р. в т.ч.ПДВ 20% 
2565.00 грн. 

15 380,00 

7 2.3 12.10.20 19 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НЕЗАЛЕЖНА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
"ЮЖНАЯ ПРАВДА" 

02474239 Оплата за публік.агітац.матер. у 
друкован.засоб.масової інформації, 
зг.Рах.№СФ-427 від 12.10.20р.Дог.№4-
ВФ/2020 від 02.10.20р. в т.ч.ПДВ 20% 
2600.00 грн. 

15 600,00 

7  2.4 07.10.20 12 Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "ІНТРЕЙД 
ТІМ" 

38491809 Оплата за розміщення агітаційних 
матеріалів в мережі Facebook. згідно 
Додатка №1 від 01.10.2020р. Договір 
№011020/7 від 01.10.2020р. в т. ч. ПДВ 
20% 4168.83 грн

25 013,00 

7  2.4 12.10.20 20 Приватне Підприємство 
"НИКВЕСТИ ПРОДАКШН" 

35722502 Оплата за розміщ.агітаційн.матеріал. на 
веб-сайті"НикВести",зг.Рах.№СФ-0000104 
від 12.10.20р.Дог.№15-ВФ/2020 від 
05.10.20р. Без ПДВ

5 000,00 

7  2.5 07.10.20 8 ФОП Бандура Ольга 
Олександрівна 

3084212423 Оплата за розміщ. друкован. агітаційн. 
матеріал. чи політич.реклам.на носіях 
зовніш.реклами зг. Дог.№8-ВФ/2020 від 

47 900,00 
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02.10.20р., рах.№2536 від 05.10.20р.Без 
ПДВ

7  2.5  07.10.20 10 Приватне Підприємство 
"РЕКЛАМГРУПП"  

35356445 Оплата за розміщ.друк.агітаці.матеріал. чи 
політич.реклам.на носіях 
зовніш.реклам.зг.Дог.№ 10-
ВФ/2020від02.10.20р.рах.факт.№ 72 від 
02.10.20р. Без ПДВ 

33 684,00 

7  2.5  07.10.20 5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рекламна 
група "Чілі" 

38524522 Оплата за розміщ.друк.агітаці.матеріал. чи 
політич.реклам.на носіях 
зовніш.реклам.зг.Дог.№ 2-
ВФ/2020від02.10.20р.рах.№220від05.10.20р
.в т.ч.ПДВ 20% 4500.00грн 

27 000,00 

7  2.5  07.10.20 7                                                           
ФОП Бандура Ольга 
Олександрівна 

3084212423 Оплата за розміщ. друкован. агітаційн. 
матеріал. чи політич.реклам.на носіях 
зовніш.реклами зг. Дог.№8-ВФ/2020 від 
02.10.20р., рах.№2527 від 02.10.20р.Без 
ПДВ 

21 764,00 

7  2.5  07.10.20 6 Приватне Підприємтво 
"Інвестиційна Група Віпос" 

36433263 Оплата за розміщ.друк.агітаці.матеріал. чи 
політич.реклам.на носіях 
зовніш.реклам.зг.Дог.№ 1-
ВФ/2020від02.10.20р.рах.факт.№СФ-
0000047від05.10.20р. Без ПДВ 

10 082,00 

7  2.5  08.10.20 14 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТМ-
УКРАІНА" 

31282375 Оплата за 
розміщ.друк.агітаці.матеріал.політич.рекла
м.на носіях зовніш.реклам.зг.Рах.№РТ-
0003904 
від06.10.20р.Дог.№7467від01.10.20р в т. ч. 
ПДВ 20% 1336.00 грн.

8 016,00 

7  2.5  09.10.20 15 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРЕМІУМ 
МЕДІА ГРУП" 

34716807 Оплата за 
розміщ.друк.агітаці.матеріал.політич.рекла
м.на носіях зовніш.реклам.зг.Рах. № У-
4977від05.10.20р.Дог.№ПМ-
4762від05.10.20р. в т.ч. ПДВ 20% 2163.00 
грн

12 978,00 

7  2.5  13.10.20 22 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЗЕ МЕДІА" 

35370145 Оплата за послуг. з розміщ. та 
експонуван.Політич.Реклам.на носіях 
зовн.рекл. зг.Рах№40 від 
08.10.20р.Дог.№21-09/2020/пр 
від29.09.20р. в т.ч.ПДВ20% 59619.94грн 

357 719,62 

7  2.6  07.10.20 9 ФОП Бандура Ольга 
Олександрівна 

3084212423 Оплата за передвиборн.агітац.(надання 
послуг з розміщ. агітац.матер.) 
зг.рах.№2537 від 05.10.20р. Дог.№8-
ВФ/2020 від 02.10.20р., .Без ПДВ 

4 700,00 

Усього 660 879,62 

 
 

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

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа 

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

06.10.20 183680 АТ «Укрексімбанк» 00032112 700,00 
Усього 700,00
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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 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
Усього 0

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

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 
Усього 0 
 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                                 Табунщик А.В. 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку                                                                               ___ 
виборчого фонду                               ___________                                _______________ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали)
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            Пояснювальної записки до фінансового звіту організації партії 
 

Пояснювальна записка до 
Проміжного Звіту 

про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії 
та 

Проміжного Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні 
рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх 

використання 
 

 

за період з "29" вересня  до "14" жовтня 2020 року  
 

Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради  25.10.2020р  

                                                                 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»   

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», ЄДРПОУ 19362154, р/р UA563223130000026422010000017 
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку)  

 
 

       29 вересня 2020р. та 30 вересня 2020р. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»,  в установі комерційного 
банку АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, з метою фінансування виборчої 
кампанії Чергові місцеві вибори депутатів Миколаївської обласної ради 
25.10.2020р, було відкрито  
накопичувальний рахунок виборчого фонду № UA563223130000026422010000017  
та поточний рахунок виборчого фонду № UA033223130000026427020000046 

відповідно. 

За звітний період (з "29" вересня до "14" жовтня 2020 року) на 
накопичувальний рахунок виборчого фонду організації партії надійшло 
733 500,00 грн. Надходження здійснювалися за рахунок власних коштів 
організації партії. Зокрема: 

- Власні кошти організації партії – 733 500,00 грн. 
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 661 579,62 грн., в 

тому числі: 

 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації – 39 250,00 грн.; 
 Використання засобів масової інформації – 67 773,00 грн; 
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 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі «Інтернет» - 30 013,00 
грн 

 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації – 519 143,62  грн; 
 Інші витрати на передвиборну агітацію – 4 700,00  грн. 
 Банківські послуги – 700,00 грн  

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

укладеними договорами за звітний період не було. 
Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду станом 

на кінець дня 14.10.2020р. становив 0,00 грн. 
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду станом на 

кінець дня 14.10.2020р. становив 71 920,38 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                         ___________                                  Табунщик А.В. 
                                                           (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку                                                                           ___ 
виборчого фонду                         ___________                               ________________ 
                                                           (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 
 


