
звIт
про надходження коштiв на поточний рахунок виборчого фонду

мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii та ik використання
________рстаточний

(вил звiту: промiжний, остаточний)
за перiод з 'l й ll до " Ш " жадтцд 20 2Q_ року

Черговi вибори депутатiв Киiвськоi MicbKoT ради та Киiвського мiського Голови
25 жовтня 2020 ooKv(назват@иборiв)

(повна назва мiсцевоТ органiзацii полir,ичноi партii)

КФ :\T_r<MICTO БАНК> Код 264 1 0З46 п/р Ng UA433 8059З00000264250020З082 1

(найменування та ко/] банку, в якому вiдкрито по,гочний рахунок, номер рахунку)

Територiальний виборчий округ NЬ
Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду. IVLиколаенко Юрiй Iванович

прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявносгi) (кол за РНоКПГУсерiя та номер паспорга-)

Код cTaTTi Наймеяування cTaTTi Сума (грн)

1. Надходження коштiв на поточний рахyнок вибоDчого фондч

1.1
Надходження коштiв з накопичувitльного рахунку виборчого
фонду

387810,00

\.2 Надходж9ння штрафних санкцiй за укладеними договорами
1.3 Помилковi надходження коштiв

Усього на,
(1.1+1.2+1,

цiйшло коштiв на поточний рахунок виборчого фонду
,3)

387810,00

2. Використання коштiв поточного рахунку виборчого фонду
2.| Витрати на проведення виборчоi кампанii (2.1 .|+2.1.2\:

2.1.\ придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i матерiалiв
для проведення виборчоi каллпанii

2.|.2
послуги, пов'язанi з проведенням виборчоi кампанii
(транспортнi, юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги,
оренда примiщень, охорона тощо) та iншi витрати

)1 Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii
(2.2.| +2.2.2+2.2.З +2.2,4+2.2. 5 +2.2.6\ :

138845,48

2.2.1
виготовлення друкованих матерiалiв (виборчих листiвок,
плакатiв та iнших агiтацiйних матерiалiв чи друкованих
видань), у {ких розмiщено матерiали передвиборноi агiтацii

130067,48

2.2.2 виготовлення вiдеозаписiв 1з20,00
2,2.з виготовпення аудiозаписiв
2.2.4 виготовлення iнших MaTepiarriB передвиборноТ агiтацii

2.2,5 придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i матерiа-пiв
для виготовлення матерiа-гriв передвиборноi агiтацii

2460,00

2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встаIIовлення
агiтацiйних HaMeTiB

4998,00

2.3 Використання засобiв MacoBoi iнформац ii (2.З .| +2.З .2\:
2,з.1 оплата ефiрного часу (2.3.1 .|+2.3.1.2'):

2.з.1,1 опJлаmа ефiрноео часу на mелебаченнi
2.з.|.2 оплаmа ефiрноzо часу на padio

2.з.2
оплата друкованих площ у друкованих засобах масовоi
iнформацii

2.4 Розмiщення мат9рiалiв передвиборноi агiтацii в мережi 5000,00



Код cTaTTi Найменування cTaTTi Сума (грп)

"IHTepHeT"

2.5
Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi
агiтацii (2.5.|+2.5.2+2.5 .З+2.5.4+2.5.5) :

113878,00

2.5.|

транспортнi послуги для реаJliзацii заходiв передвиборноi
агiтацii (перевезення матерiалiв передвиборноi агiтацii,
технiчних засобiв та обладнання для ведення передвиборноi
агiтацii, а також iнших матерiалiв, пов'язаних з
передвиборною агiтацiею)

2.5.2 оренда булинкiв i примiщень ycix форм власностi для
проведення публiчних дебатiв, дискусiй, круглих стопiв,
пресконференцiй, зборiв громадян та iнших публiчних
заходiв передвиборноi агiтацii

2.5.з оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення
передвиборноi агiтацii та виготовлення матерiалiв
передвиборноi агiтацii

4866.00

2.5.4 розмiщення друкованих агiтацiйних матерiа-пiв чи
полiтичноi реклами на носiях зовнiшньоi реклаtrли
(бiлборлах, вивiсках, сiтiлайтах тощо)

109012,00

2.5.5 послуги зв'язку (2.5.5.I+2.5.5,2):
2.5.5.| послу?,u елекmрuчноzо зв'язку (mелефонноzо, mелеzрафноzо,

ф о m о m е л е zp а ф н о z о, ф аксuл,t iл ь н о z о, d о кулl е н mальн о z о
зв'язку, мереэtс mа каналiв переdавання dанuх mощо)

2.5.5.2 послу2u поutmовоlо зв' язку

2.6

Iншi витрати на передвиборну агiтацiю (розповсюдження
виборчих листiвок, ппакатiв та iнших друкованих
агiтацiйних матерiалiв чи друковtulих видань, у яких
розмiщено матерiали передвиборноi агiтацii; проведення
мiтингiв, походiв, демонстрацiй, концертiв, вистав,
спортивних змагань, демонстрацii фiльмiв та тепепередач,
iнших публiчних заходiв за пiдтримки мiсцевоi органiзацii
полiтичноi партii, а також оприлюднення iнформацii про
таку пiдтримку тощо)

2.7 Банкiвськi послуги
Усього використано коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
(2. l +2.2+2.з +2. 4+2. 5 +2. 6+2.7 )

257723,48

3 Повернення помилкових надходжень коштiв
Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
( 1 . 1 + 1,2+ 1 . З ) - (2.| +2.2+2.З +2.4+2. 5 +2.6+2.7\ - З :

13008б,52

Звiт подано "_" шавIцд 20 2Q_ року
Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду Миколаснко Ю.I.

(прiзвище та iнiчiали)

Ф, *ff
={;силд 

l чЕиь\W



РОЗШИФРОВКА
до Звiry про надходження коштiв на поточний рахунок

виборчого фонду мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii та i.x використання
(форми NЬ 1)

ffi
за перiод з 'l 02 tl до " Д " шаЕшд 20_]Q_ року

Дgрfовi вибори депугатiв КиiЪськоi MicbKoi ради та КиiЪського мiського Голови
25 жовтня 2020 року(назват@иборiв)

киiвськА MICЬKA оргАнIзАцUI полIтичноi пАртIi (силА I чЕсть>
(повна назва мiсцевоi органiзачii полiтичноi партii)

КФ АТ <MICTO БАНЬ Код 26410346 п/р М UA433805930000026425002030821
(найменування та код банкуо в якому вiдкрито поточний рахунок, номер рахунку)

Територiальний виборчий округ NЬ _
1. ВЦомостi про надходження коштiв з накопичувального рахунку виборчого фонду

код cTaTTi 1.2

3. Вiдомостi про помилковi надходlкення коштiв
код cTaTTi 1.3

4. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку виборчого фонду
(код статтi2.|.1,2.|.2,2.2.1,2.2.2,2.2.З,2.2.4,2.2.5,2.2.6,2.З.1.1,2.З.|.2,2.З.2,2.4,2.5.!,

) 5) ,

кодстатil l.
.Щата надходження коштiв Номер розрахункового докум€нта Сума (грrl)

05.10.20 1 з85000,00
20.10.20 2 2810.00

Усього 387810,00

2. Вiдомостi про надходження штрафних санкцiй за укладеними договорами

Реквiзити договору
(дата укладапня, номер
та предмет договору)

Найменування юриличноi
особи/прiзвище, iм'я

(yci власнi iM€Ha), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи

Код особи (за €ДРПОУДНОКПП
фiзичноi особи - пiдприемця)

2.5.4, 2.5.5.|, 2.5.5.2, 2.6

код
cTaTi

Дата
платежу

Номер
розрахунко

вого
докумеIпа

Отримувач (повне
найменування/
прiзвище, iм'я,

по батьковi фiзичноi
особи - пiдпоисмuя)

Кол отримувача
(за €ДРПОУ/
рнокпп)

Призначення платеr(у Сума (грн)

2.5.4 05.10.20 1 ПП (ХiМДЖЕСТ)) 21 587009 За розмiщення реклами

a
J



згiдно рахунку Nc 125 вiд
05. l 0.2020р,, в т.ч.ПffВ-
l l9l 7,67грн. Попередня
плата. 7l506,00

2.5,4 05.10.20 2 ТоВ (оКТАГоН-
Аутдор

з472920з Послуга по розмiщенню
рекламного зображення
згiдно рахунку ,1,1b 3l37 вiл
05. l 0.2020р., в т.ч.П!,В-
625 1,00грн. 11опередня
плата.

з7506,00
2.2.1 07.10.20 7 ТоВ кНео

Друк>

40547038 За лрук листiвок згiдлtо

рахунку Ng 5l7 вiд
06.1 0.2020р., в l,.ч.П!,В-

ii];'"]*" 
ПопереДня 5600,00

2.2.6 08.10.20 J TOI] (ДЕКС ГРУП
yHIBEPcAJl)

42|з4767 За парасолю-тростину
згiлitо рахунку Nl 75 l вiл
07. l 0.2020р., в т.ч.ПffВ-
833,00грн. Попередня
плата.

4998.00
2.2.1 09.10.20 4 ТоВ KI.AMA

llРИНТ)
41208722 За листiвки А3 згiдно

рахунку Nb ГП-000062l вiд
08. 1 0,2020р., в,г,ч.ПffВ-
732,00грн. Попередня
плата.

4з92,00
2.2.1 09.10.20 5 ТоВ (ГАМА

ПРиНТ)
41208122 За листiвки А4 згiдно

рахунку Nq ГП-0000622 вiд
08. l 0.2020р., в r,.ч.П!В-
732,00грн. Попередня
плата.

6840,00
2.2.| 09.10.20 6 Фоп

Паращенко
олена
ГенадiiЪна

За рекламну
продукtlilо:жилет згiлно
рахунку N!, 186i l0 вiд
08.10.2020p. Без ПflВ.
llопередня плата. 4250,00

2.2.1 |2.10.20 8 ТОВ кЩЕКС ГРУП
УНIВЕРсАЛ)

421з4767 За налiпку згiлно рахунку
N! 779 вiд 12.10.2020р,, в

т.ч.ПflВ-93,00грн.
Попередня плата. 558,00

2.2,1 15.10.20 9 ТоВ кГАМА
ПРИНТ)

41208722 За листiвки А4 згiдно
paxyllKy Лg ГП-0000646 вiд
l 3. l 0.2020р., в т.ч.П[В-
9l 67,08грн. Поrtередня
плtrга.

55002,48

2.2.1 15.10.20 10 ТОВ к!ЕКС ГРУП
унIвЕрсАл)

421з4767 За налiпку згiдно рахунку
ЛЬ 790 вiд l5.10.2020p., в
т.ч. ПДВ-ЗЗЗ0,00грн.
Попередня плата.

19980,00

2,2.1 15.10.20 11 ТОВ к!ЕКС ГРУП
УНlВЕРСАЛ)

421з4767 За налiпку згiлно рахунку
N,l 791 вiд l5.10.2020p., в

т.ч.П!В- l l9,00грн.
Попередня плата.

714,00

2.4 15.10.20 12 тов
(yKPAiHcbKE
инl,ЕрнЕт
ТЕЛЕБАЧЕНLIЯ)

з8091 136 За розмiщення
вiдеопродукту згiдно
рахунку N,, СФ-000000l вiд
1 5. 1 0.2020р., в т.ч.ПffВ-
83 3,33 грн. I-Iоперелня
плата.

5000,00

2.5,з 16.10.20 1з ФОП Кучук-
селiмжанова
Олександра
Олександрiвна

3а розмiщення
рекламних матерiалiв на
ТВ-плазмах в серединi
маршрутного TaKci,146

eKpaHiB 19" згiдно рахунку
Ns,l21 вiд 10l16l2020p.
1011612020o, Без ПДВ.

4866,00

4



2.2.1 16.10.20 14 ТоВ (ГАМА
ПРИНТ)

41208722 3а листiвки А5 згiдно
рахунку Nq ГП-0000662
вiд 16,10.2020р., в т.ч.
П!В-1833,50грн.
попередня плата.

1 1001 .00

2.2.2 19.10.20 l5 ФОП Рудюк
Свiтлана
Анатолiтвна

Послуги iз створення
(виробництва)
вiдеоролiку згiдно
рахунку Nэ01 вiд
15.,l0.2020p. Без ПДВ,
попередня плата.

1з20,00

2.2.5 19.10.20 16 ТОВ KflEKC ГРУП
унIвЕрсАл)

421з4767 3а ручку кулькову i

нанесення логотипу
згiдно рахунку N0 800 вiд
19.10.2020р., в т,ч,
П!В-410,00,00грн.
ПопеDедня плата.

2460,00

2.2.1 19.10.20 11 ФОП СЕРЕДЮК
вАJlЕрlЙ
пАвлович

3а календар згiдно
рахунку N01 вiд
19.,l0.2020p. Без ПДВ.
попеоедня плата.

350,00

2.2.1 20.10.20 18 ТОВ "РЕКЛАМНА
групА
АвАлон"

4093001 6 3а полiграфiчнi послуги
(Листiвки А5) згiдно
рахунку Ns РГ20-000036
вiд 16.10.2020р., в
т.ч. ПflВ-1250,00грн.
попеоедня плата.

7500,00

2.2.1 2з,10.20 J ФО-П Солуян
Алiджан
Алiджанович

3а листiвки А5, буклети,
плакати, календар_
будинок, евролистiвки
згiдно рахунку Nэ
СФ-000020 вiд
20.'10,2020р. Без ПflВ.
попередня плата.

1з880,00

Усього 257723,48

5. Вiдомостi про оплаry банкiвських послуг
(код статгi 2.7)

код cTaTTi 3

хованих виконавцям

[ата
оплати посJуг

Номер розрахуtlковогс
документа

Найменування банку Кол банку (за €ДРПОУ) Сума (гря)

Усього

6. Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв

особи/прiзвище, iм'я (ygi
власнi iMeHa), по батьковi (за

наявностi) фiзичноi особи

Кол особи (за €.ЩРПОУ/РНОКПП
фiзичноi особи - пiдприемця)

7. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,

Реквiзrtти договору (дата

укладання, номер та
предмет договору)

5



на накопичувальний рахунок
faTa перерахування коштiв Номер розрахчнкового документа Сyма (грн)

Усього

8. Вiдомостi про повернення коштiв з поточного рахунку виборчого фонду

9. Вiдомостi про перерахування залишку коштiв з поточного рахунку
на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Розпорядник ко
поточного рах
виборчого Миколаенко Ю.I

(прiзвище та iьriчiали)

Щата перерахування коштiв Номер розрахункового документа Сума (грн)

27.10,20 2l315 1 з0086.52

Усього К.tllj#Кя}\, \ 130086,52

,\

6



звIт
про формування виборчого фонду мiсцево[ органiзацii полiтично[ партii

остаточний

за перiод з " 02 " до " Д " шавтшI 20 2L року
Черговi вибори депутатiв КиiЪськоi MicbKoi ради та КиiЪського мiського Голови

Ъиборiв)

(повна назва мiсцовоi
кФ АТ KMICTO БАнЬ Код 264103z

полlтичноl

Розпорядник коштiв
накопичуваного рахунку
виборчого фонду Миколаенко Юрiй Iш
Розпорядн"* *о-ri"Щiзвище, 

iм'я (yci власнi iмеф, по батьковi (за наявносгi) (кол за РНОКПГУсерiя та номер паспорга*1

накопичуваного рахунку

(найменуваrrrlя та код банку, в якому вiдкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

Код cTaTTi Найменування cTaTTi Сума (грн)

1. адходження коштiв на накопичувальний рахунок виборчого фондч
1.1 Власнi кошти мiсцевоi органiзацiТ полiтичноi партii 385000,00

|.2
Внески кандидатiв, вкJIючених до виборчого списку
кандидатiв у депутати вiд мiсцевоi органiзацii полiтичноi
партii

1.3 ,Щобровiльнi внески фiзичних осiб 2810,00
|.4 Помилковi надходження коштiв

Усього надiйшло коштiв на накопичувальний рахунок виборчого
фонду мiсцевоi орrанiзацii полiтичноТ партii (1. 1+1.2+1.3+1.4)

387810,00

2.п рерахчвання коштiв iз накопичyвального рахунку виборчого фондч

2.| Повернення добровiльних BHecKiB фiзичпим особам
(2.1.| +2.1.2\

2,1.1
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB, вiд
яких вiдмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду

2.1,2
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB у cyMi,
що перевищуе розмiр, установлений частиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи

2.2
Перерахування коштiв до бюджету АР Крим
чи вiдповiдного мiсцевого бюдясеry
(2.2. l +2.2.2+2.2.з +2.2. 4)

2.2.| Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB фiзичних oci6,
вiд яких вiдмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду, в разi неможливостi iх
повернення вiдповiдним фiзичним особам

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB у cyMi, що
перевищуе розмiр, установлений частиною другою
статгi 215 Виборчого кодексу Украiни

2,2.з Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного



код стаггi Найменування cTaTTi Сума (грн)

мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB осiб, якi згiдно з
частиною третьою cTaTTi 215 Виборчого кодексу Украiни
не мають права здiйснювати добровiльнi внески до
виборчого фонду

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету BHecKiB, що надiйшли до виборчого
фонду пiзнiше ocTaHHboi п'ятницi перед днем голосування
(днем повторного голосування)

2.3 Банкiвськi послуги

2.4 Повернення помилкових надходжень коштiв

2.5
Опублiкування реквiзитiв накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах MacoBoi iнформацii та
мережi "IHTepHeT"

Усього перераховано коштiв iз накопичувального рахунку
виборчого фонду (2.| +22+23 +2.4+2.5)

Загальпий розмiр виборчого фонду для перерахування на поточнi
рахунки виборчого фонду
( 1 . 1 + 1 .2+l .з+| .4) - (2.1+2.2+2.з+2.4+2.5)

387810,00

3
Перерахування коштiв з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточнi рахунки вибопчого фонлч

387810,00

Залишок коштiв на накопичувальному рахунку виборчого фонду
( 1 . 1 + 1 .2+ 1 .3+ 1 .4) - (2,I+2.2+2.з+2.4+2.5) _ з

Розпорядник коштiв
накопичувtlльного
виборчого фонду

Розпорядник коштi
нЕжопичувtIльного
виборчого фонду

Звiт подано "_" жадшд 20 20 року

Уиколаенко Ю.I.
(прiзвище та iнiцiали)

_Миколаенко Ю.I.
(прiзвище та iнiцiали)

8



РОЗШИФРОВКА
до Звiry про формування виборчого фонду мiсцево[ органiзацii

полiтично[ партii
(форми }rb 2)

t,ffil
за перiод з l! й il 

до " Ш " шовIцд 20_]Q_ року

Де,рговi вибори депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради та КиiЪського мiського Голови
25 жовтня 202Q року

(назва та дата проведення мiсцевих виборiв)

киiвськА MICЬKA оргАнIзАцUI полIтичноi пАртIi (силА I чЕсть)_
(повна назва мiсцевоi органiзачii полiтичноi партii)

ДФДТ<МIСТО БАНЬ Код 26410346 п/р М UA433805930000026426001030821
(найменування та код банку, в якому вiдкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

1. Вiдомостi про надходження власних коштiв мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii
(код cTaTTi 1.1)

2. ВЦомостi про надходження BHecKiB кандидатiв, включених до виборчого списку
кандидатiв у депутати вЦ мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii

(код cTaTTi 1.2)

3. ВЦомостi про надходження добровiльпих BHecKiB фiзичних осiб
(код статгi 1.3)

.Щата надходження коштiв НомеD DозDахчнкового докчмента CvMa (грн)

05.10.20 6 385000,00

Усього 385000,00

.Щата
вадходження

BHecKv
Номер розрахункового документа

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за наявяостi) кандrцата

Сума
(грн)

Усього

,Щата
надходження Номер розрахункового документа

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за паявностi) фiзичноi особи

Сума
(грн)

20.10.20 1 01 00780SB яворська Наталiя Миколаевна 2810,00

Усього 2810.00
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(код cTaTTi 1.4)

ffaTa
надходження

коштiв

Номер

розрахункового
документа

Найменування юридичноi
особи/прiзвпще, iм'я (yci власнi

iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи

/rЬiзиqноt оспби - пiлпписмrrq'|

Код особи
(за €ДРПОУ/РНОКПП

фiзlrчноi особи -
пiлприемuя)

Сума (грн)

Усього

4. Вiдомостi про помилковi надходrкення коштiв на накопичувальний рахунок

5. Вiдомостi про повернення добровiльЕих BHecKiB фiзичним особам
код cTaTTi 2,|.|, 2.1.2)

б. ВЦомостi про перерахування коштiв до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевоrо бюджеry

(код cTaTTi 2.2.|, 2.2.2, 2.2.З, 2.2.4)

7. Вiдомостi про оплаry банкiвських послуг

код cTaTTi 2.4

Номер розрахункового документа
Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),

по баъковi (за наявносri) отримувача

Код cTaтi
[ата

перерахування
внеску

Нопrер

розрахункового
lloKy[leH],a

Найменувашtlя lоридичноТ особи/
прiзвище, iм'я (yci власнi iMcHa),

по батьковi (за наявностi)
фiзичноi особи

Код юридичноТ
особи

(за €flРПОУ)
Сума (грн)

Усього п

(код cTaTTi 2.3)

[ата
оплатIi послуг

Номер розрахункового
документа

Найменування банку Кол банку (за €flРПОУ) Сума (l,pH)

Усього

8. Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв

Найменування юридичноi
особи/прiзвище, iм'я (yci власнi

iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи

10



9. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв накопичувального рахунку
в засобах MacoBoi iнформацiiта мережi "IHTepHeT"

код cTaTTi 2.5

10. Вiдомостi про перерахування коштiв з накопичувального рахупку
виборчого фонду на поточнi рахунки виборчого фонду

Отримувач (повне
найменування/ прiзвище, iм'я,
по батьковi фirичноi особи -

(код cTaTTi 3)

Номер поточного рахунку ,Щаr,а перерахуванrrя коцrтiв
Номер розрахункового Сума (грн)

UА4з з 8059з 0000026425 0020з 082 1 05.10.20 1 385000,00
UА4зз 8059з 0000026425 00203 082 1 20.10.20 2 2810,00

Усього л 387810,00

Розпорядниккоштiвr7fltll,}IJ,l*z,^\
НаКОПичуваJIьного ilДхУ^'lку: : :::: ]t}-r-
виборчого фонду

Розпорядник кош

/ýJ.....'.::

==t;сиД
\2/ ij IДеНТИl

K**+l

IIRптL,. j 1ik,M"cr
_ЦЦколаснко Ю.I.

(прiзвище,га iнiцiали)

Дцкqдаqцщо Ю.I.
(прiзвище та iнiцiали)

Рi-;цiИ;;;
377sОО2 в ý

ý

'zf :
накOrIичуваJIьноl,о
пибппrrrrгп rhпттпrr r,ftý
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РОЗШИФРОВКА
до Консолiдованого звiту про надходження коштiв на поточнi рахунки

виборчого фонду мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii та ik використанця
(форми ЛЬ 3)

t"*ffiol
заперiодз"Ш "до"Д" шовIцд 20Д року

Черговi виOори деп
25 жовтня 2020 року.-(назват@иборiв)

киiвськА MICЬKA оргАнIзАцUI полIтичноi пАртIi (силА I чЕсть>
(повна назва мiсцевоТ органiзаuiТ полiтичноi партii)

1. BЦoMocTi про надход}кення коштiв з накопичувального рахунку виборчого фонду

2. BЦoMocTi про надходження штрафних санкцiй
за укладеними договорами

код cTaTTi 1.
Номер

територiального
внборчого окруry

(в попяпкч зпостання)

[ата trepepaxyBattItя
Номер розрахункового

документа
Сума (грн)

05. l 0.20 l 385000.00
20.10.20 2 2810,00

Усього 387810,00

cTaTTl
Номер

територiальн
ого виборчого

окруry
(в порялку
зпостяння)

.Щата
надхо-
дN(ення

штрафних
санкцiй

Номер
розрахун_

кового
документа

Виконавець (повне
найменування/
прiзвище, iм'я,

по батьковi
фiзично'i особи -

пiлппшсмlrоl

код
виконавця

(за €.ЩРПОУ/
рнокпп)

Реквiзити договору
(дата укладання,
номер та предмет

договору)

Призна-
чення

платежу
Сума (грн)

Усього

3. Вiдомостi про помилковi надходrкення коштiв
(код cTaTTi 1.3)

[ата
надходження

коштiв

Номер
розрахункOвого

документа

Найменування юриличноi
особи/прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),
по баъковi (за наmноmi) фiзишоiособи

lrьiзшнпi псоби - пiлппигмrrql

Код особи
(за €ДРПОУ/РНОКПП

фiзпчноi особи -
пiпппшсмrrсl

Сума (грн)

Усього

4. Вiдомостi про використання коштiв виборчого фонду
(код cTaTTi 2.1, 2.2, 2.З, 2.4, 2.5, 2.6)

Номер
TeprTTopia

львого
виборчог
о окруry

(в
порядlсу

Код
cTaTтi

[аl,а
платежу

Ноtlер
розраху
HKoBoI,

о

локуме
нга

Отримувач (повне
найменування/

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi

особи - пiдприсмця)

Код отримувача
(за €!РПОУ/
рнокпп)

Призначення платежу Сума
(грн)

1з



я)

2.2 07.10.20 7

ТоВ <Нео

Друк>

40547038 За лрук листiвок
згiдно рахунку Nл

517 вiд
06.10.2020р., в

т.ч.П!В-
93З,З3 грн.
Попередня плата.

5600,00

2.2

08.10.20 a
J

ТОВ (ДЕКС ГРУП
УНlВЕРСАЛ) 421з476,7

За парасолrо-
трос,гину згiдно
рахунку N9 75l вiд
07.10.2020p., в

т.ч.П!В-
8З3,00грн.
Попередl.tя плата.

4998,00

2.2 09.10.20 4

ТоВ (ГАМА
ПРиНТ)

41208,722 За листiвки А3
згiдно рахунку Nb

ГП-000062l вiд
08.10,2020p., в
т.ч.П!,В-
732,00грн.
попередня плата.

4з92,00

2.2 09.10.20 5

ТоВ кГАМА
ПРиНТ)

41208722 За листiвки А4
згiлно рахунку N!
ГГ1-0000622 вiд
08.10.2020p., в
т.ч.ПflВ-
732,00грн.
Попередня плата.

6840,00

2,2 09.10.20 6

Фоп
Паращенко
олена
ГенадiТвна

За рекламну
продукцiю:жилет
згiдно рахунку Nu
l 86/1 0 вiд
08.10.2020р. Без
П!В. Попередня
плата.

4250,00

2.2 12,10.20 8

ТОВ (ДЕКС ГРУП
унIвЕрсАл)

421з476,7 За налiпку згiдно
рахунку Nc 779 вiд
l2.10.2020p., в

t,.ч.ПflВ-93,00грн.
Г[опередня плата.

558,00

2.5 05.10.20 l

ПП кХIМflЖЕСТ> 21 587009 За розмiцення
реклами згiдно
рахунку;ф 125 вiд
05.10.2020p., в

т.ч,I-1ЩВ-
l l 9l 7,67грн,
Попередня плата.

71506,00

2.5 05.10.20 2

тов
(октАгон-
Аутдор

3472920з [-lослуга по

розмiщен1.1ю
рекламного
зображенлtя згi7lrrо

рахунку М 3l37
вiл 05.10.2020p., в

т.ч.ПffВ-
6251,00ryH.
Попередня плата.

з7506,00

2.2 15.10.20 9

ТоВ (ГАМА
ПРИнТ)

41208,722 За листiвки А4
згiдно рахунку Л!
ГП-0000646 вiд
l3.10.2020p., в
t,,ч.П!В-
9 l 67,08грн.
11опередня плага.

55002,48

2.2 15.10.20 10 ТОВ к.\ЕКС ГРУП 421з4767 За налiпку згiдно
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унIвЕрсАл) рахунку Л! 790 вiд
15,10,2020р., в

т.ч.ПffВ-
3330,00грн,
Попередня плата.

19980,00

2.2 15.10.20 l1

ТОВ (ДЕКС ГРУП
унIвЕрсАл)

42|з476,7 За налiпку згiдно
рахунку Jф 791 вiд
15.10.2020р., в
т.ч.ПflВ-
l l9,00грн.
ПопеDедня плата.

7|4,00

2.4 15.10.20 12

тов
(укрАiнськЕ
интЕрнЕт
ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

з8091 1 зб За розмiщення
вiдеопродукту
згiдно рахунку JФ
СФ-000000l вiд
l5.10.2020p., в
,r,.ч.ПflВ-

833,33грн.
Попередня плата.

5000,00

2.5 16.10.20 13

ФОП Кучук-
селiмжанова
Олександра
Олександрiвна

3а розмiщення
рекламних
матерiалiв на ТВ-
плазмах в
серединi
маршрутного

Taкci,146
eKpaHiB 19" згiдно
рахунку Ns 121
вiд ,10/16/2020р.

10/16/2020р. Без
пдв.

4866,00

2.2 16.10.20 14

'ГоВ (ГАМА
ПРИНТ)

41208,722 3а листiвки А5
згiдно рахунку N9
гп-0000662
вiд 16.10.2020р.,
в т,ч. пдв-
1833,50грн.
Попередня
плата,

1 1001.00

2,2 19.10.20 15

ФОП Рудюк
Свiтлана
Анатолiтвна

Послуги iз
створення
(виробництва)
вiдеоролiку
згiдно рахунку
Ns01 вiд
,15.,l0,2020p. Без
П,ЩВ. Попередня
плата.

1з20,00

2.2 19.10,20 lб

ТОВ (ДЕКС ГРУП
УIllВЕРСАЛ)

421з4767 3а ручку
кулькову i

нанесення
логотипу
згiдно рахунку Ne
800 вiд
19.,t0.2020p., в
т,ч.
пдв-
410,00,00грн.
Попередня
плата.

2460,00

2.2 19.10.20 17

ФОП СЕРЕДЮК
вАлЕрlЙ
пАвлович

3а календар
згiдно рахунку
Nel вiд
19.10.2020р. Без
П,ЩВ. Попередня
плата.

з50,00

2.2 20.10.20 18

ТОВ "РЕКЛАМНА
групА
АвАлон"

4093001 6 3а полiграфiчнi
послуги (Листiвки
А5) згiдно

7500,00
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рахунку Ns РГ20-
000036 вiд
,t6.10.2020p,, в
т.ч. П!В-
1250,00грн.
Попередня
плата.

2.2 2з,|0,20 J

ФО-П Солуян
Алiджан
Алiджанович

3а листiвки А5,
буклети, плакати,
календар-
будинок,
евролистiвки
згiдно рахунку Nя

СФ-000020 вiд
20.10.2020р. Без
пдв.
Попередня
плата.

1з880,00

Усього 257723.48

5. Вiдомостi про оплаry банкiвських послуг
(код статгi 2.7)

Дата
оплати послуг

Номср розрахункового
документа

Найменування банку Кол банку (за €ДРПОУ) Сума (грн)

Усього

6. Вiдомостi про повернення помилкових надход}кень коштiв
(код cTaTTi 3)

7. ВЦомостi про повернення на поточнi рахунки виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям

f|aTa повеlrнення
коштiв

HoMel)
розрахуliкового

документа

Наймепування юридичноi
особи/прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),

по батьковi (за наявностi) фiзичноi
особи (фiзнчноi особи - пiлприсмця)

Код особи
(за еДРПОУРНОКПП

фiзичноl особи -
пйпрпсмця)

Сума (грн)

Усього

Номер
територiальвого

виборчого
округу

(в порядку
зростанвя)

.Щата
повер-
нення
коштiв

IJ опrер

розрахун_
кового

докумен,Iа

виконавець
(повне

найменування/
прiзвище, iм'я,

по батьковi
фiзичноi особп -

пiлпписмrrяl

Код виконавця
(за €ДРПОУ/
рнокпп)

реквiзити
договору

(дата

укладання,
номер та
предмет

Прпзпачення
платежу

Сума
(,,рн)

Усього
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на накопичувальнии рахунок

Номер
територiального
виборчого окруry

(в порядку зростання)

.Щата перерахування
Номер розрахункового

документа
Сума (грн)

Усього

8. Вiдомостi про повернення коштiв з поточного рахунку виборчого фонду

9. BЦoMocTi про перерахування залишкiв коштiв з поточних paxyнKiB
на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Номер
територiального
виборчого окруry

(в порядку зростання)

.Щата перерахування
IloMep розрахункового

./lокумен,га
Сума (грн)

21.10.20 2lз15 1 з0086"52

Усього 13008б,52

Розпорядник коштiв
накопичувального рахун
виборчого фонду

Розпорядник коштiв
накопичувtIльного
виборчого фонду

_Миколаенко Ю.I.
(прiзвище та iнiцiали)

Миколаенко Ю.I.
(прiзвище та iнiцiали)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою

(назва виборчоi KoMicii)
вiд "_" 20_ року ЛЪ _

АнАлIз
фiнансового звiту

про надходження та використання коштiв
виборчого фонду мiсцевоi органiзацiТ полiтичноi партiТ

(вид звir,у: промiжний, ос,гаточний)

за перiод з "_" до "_" 20_ року

(назва та дага проведення мiсцевих виборiв)

(мiсце складання)

(назва мiсцевоТ органiзацiТ полiтичноТ партii)

ОСНОВНА ЧАСТИНА

|| il 20_ року

1. Аналiз даних про вiдкритi рахунки виборчих фондiв

Вид
рахунку

виборчого
фонду

Найменування
банку, в якому

вiдкрито рахунок

Код
банку

Мiсцезнахо,цх<ення
банку

Номер

рахунку

!ата
вiдкриття

рахунку

Прiзвиrле, iм'я
(yci власнi iMeHa),

по батьковi
(за наявностi)

розпорядника(iв)
коштiв рахунку

вибопчого фондч
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2. Аналiз формування виборчого фонду
2.1. Аналiз джерел формування виборчого фо"ду

Код cTaTTi Найменування покiвника Сума, грн Питома вага, 7о

1.1 Власнi кошти мiсцевоi органiзацii
полiтичноi партii

|.2 Внески кандидатiв, включених до
виборчого списку кандидатiв у
депутати вiд мiсцевоi органiзачii
полiтичноi партii

1.3 ,Щобровiльнi внески фiзичних осiб
Усього розмiр виборчого фонду 100

Код cTaTTi I-Iайменування показника Сума, грн

2.|.1
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB,
яких вiдмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду

вiд

2.|.2
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB у
cyMio що перевищуе розмiр, установлений частиною
другою cTaTTi 215 Виборчого кодексу Украiни

Усього повернуто добровiльних BHecKiB фiзичним особам

2.2. Аналiз повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам

2.З. Аналiз перерахування добровiльних BHecKiB до бюджету АР Крим
чи вiдповiдних мiсцевих бюджетiв

код статri Найменуваl,tня показника Сума, грн

2.2.1

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB фiзичних осiб,
вiд яких вiдмовився розпорядник накопичувzlльного
рахунку виборчого фонду, в разi неможливостi ik
повернення вiдповiдним фiзичним особаrrц

2.2.2

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB у cyMi, що
перевищуе розмiр, уотановп9ний чаотиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу Украihи
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Код cTaTTi Найменування покaвника Сума, грн

2.2.з

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB осiбо якi
згiдно з частиною третьою cTaшi 2t5 Виборчого
кодексу Украiни не мають права здiЙснювати
добровiльнi внески до виборчого фонду

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету BHecKiB, що надiйшли до виборчого
фонду пiзнiше ocTaнHboi п'ятницi перед днем
голосувzlння (днем повторного голосування)

Усього перераховано до бюджеry АР Крим чи вiдповiдних
мiсцевих бюдrкетiв

Код cTaTTi I-Iапрями використання коштiв Сума, грн Питома вага, %о

2.| Витрати на проведення виборчоi кампанii
2,2 Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii
2,з Використання засобiв MacoBoi iнформацii
2.4 Розмiщення матерiалiв передвиборноi агiтацii

в мережi "IHTepHeT"
2.5 Iншi послуги, пов'язанi з проведенням

передвиборноi агiтацii
2.6 Iншi витрати на передвиборну агiтацiю

Усього використано коштiв 100

3. Аналiз використання коштiв виборчого фонду

4. Аналiз своечасностi подання фiнансових звiтiв та вiдповiдностi ik
оформлення встановленим вимогам

5. Аналiз розрахунку з€lJIишку коштiв виборчого фонду, перерахування
НеВИКОРистаних коштiв на поточниЙ банкiвськиЙ рахунок органiзацii
полiтичноi партii або до бюджету АР Крим чи вiдповiдних мiсцевих
бюджетiв
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висновки
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою

(назва виборчоТ KoMicii)

вiд " !l 20_ року J\b _

фiнансового звiry 
"n" 

iГo1ffiення та використання
коштiв виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду

сiльського, селищного, мiського голови

(вил звiту: промiжний, остаточний)

(назва та дага провелення мiсцевих виборiв)

(прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявностi) кандидата в депутати! каIIдидата на посаду сiльського,
сеJlищного, мiського голови)

(повна назва мiсцевоТ органiзацiТ полiтичноi партiТ - для кандидатiв,
висунутих мiсцевими органiзацiями полiтичних партiй/самовисування)

за перiод з "___:" до "_" 20_ року
ll l| 20_ року

(мiсце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналiз даних про вiдкритий поточний рахунок виборчого фонду

Найменування
банку,

в якому вiдкрито
рахунок

Код
банку

Мiсцезнаходкення
банку

Номер рахунку
.Щата

вiдкриття

рахунку

Прiзвище, iм'я
(yci власнi iMeHa),

по батыtовi (за наявностi)
розпорядника коштiв

по-гочного рахунку
виборчого Фондч
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2. Аналiз формування виборчого фо"ду

2.1. Аналiз джерел формування виборчого фонду
Код cTaTTi Найменування показника Сума, грн Пиr,ома вага, Уо

1.1 Кошти мiсцевоi органiзацiТ полiтичноi партii
(лля канлидатiв, висунутих мiсцевою
органiзацiею полiтичноi партii)

1,2 Власнi кошти кандидата

1.3 ,.Щобровiльнi внески фiзичних осiб

Усього розмiр виборчого фонду 100

2.2. Аналiз повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам

Код cTaTTi I lайменування показника Сума, грн

2.1.|
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB,
вiд яких вiдмовився розпорядник поточного;
рахунку виборчого фонду

2.I.2
Повернення фiзичним особап{ добровiльних BHecKiB у
cyMi, що перевищуе розмiр, установлений частиною
другою cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи

Усього повернуто добровiльних BHecKiB фiзичним особам

2.3. Аналiз перерахування добровiльних BHecKiB до бюджету АР Крим
чи вiдповiдних мiсцевих бюджетiв

Код cTaTTi Найменування показника Сума, грн

2.2.1

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB фiзичних осiб,
вiд яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку
виборчого фонду, в разi неможливостi ik повернення
вiдповiдним фiзичним особаrл

)r)
Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB у суплi, що
поревищуе розмiр, установлений частиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи

zэ



Код cTaTTi Найменування показника Сума, грн

) ,) ,1,

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHeckiB осiб, якi
згiдно з частиною тр9тьою статгi 215 Виборчого
кодексу УкраiЪи не мають права здiЙснювати
добровiльнi внески до виборчого фонду

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету BHecKiB, що надiйшли до виборчого
фонду пiзнiше останньоi п'ятницi перед днем
голосування (днем повторного голосування)

Усього перераховано до бюджеry АР Крим чи вiдповiдних
мiсцевих бюдшсетiв

3. Аналiз використання коштiв виборчого фонду
Код cTaTTi Напрями використання коштiв Сума, грн Питома вага, %о

3.1 Витрати на проведення виборчоi кампанii
з.2 Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii
J.J Використання засобiв масовоi iнформацii
з.4 Розмiщення матерiалiв передвиборноТ агiтацiТ

в мережi "IHTepHeT"
з.5 Iншi послуги, повОязанi з проведенням

передвиборноi агiтацii
з.6 Iншi витрати на передвиборну агiтацiю

Усього використано коштiв 100

4. Аналiз своечасностi подання фiнансових звiтiв та вiдповiдностi ik
оформлення встановленим вимогам
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5. Ана-тliз розрахунку з€шишку коштiв виборчого фонду, перерахування
невикористаних коштiв кандидату таlабо до бюджету АР Крим чи
вiдповiдного мiсцевого бюджету

висновки
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