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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії 

 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з 29 вересня до 23 жовтня 2020 року  
 

Перші, чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Полтавська обласна організація політичної партії «Рідне місто» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АТ КБ «Приват банк» ЄДРПОУ 14360570 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

накопичувального рахунок виборчого фонду № UA683314010000026427054200810 

Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку 
виборчого фонду Севастьянов Дмитро Володимирович  

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 290 000,00 

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

0,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0,00 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

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

290 000,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам 
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

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  

0,00 

 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 

 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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Додаток 4 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  
(форми № 2) 

 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з 29 вересня до 23 жовтня 2020 року  
 

Перші, чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Полтавська обласна організація політичної партії «Рідне місто» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АТ КБ «Приват банк» ЄДРПОУ 14360570 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 

накопичувальний рахунок виборчого фонду № UA683314010000026427054200810 
 

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

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

29.09.2020 58 200 000,00 
09.10.2020 60 80 000,00 
19.10.2020 66 10 000,00 

Усього 290 000,00 
 

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 0,00 
0 0 0 0,00 
0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

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 0,00 
0 0 0 0,00 
0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
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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 0,00 
0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

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

 

Код статті Дата повернення 
внеску 

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

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

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

місцевого бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

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

 

Дата  
оплати послуг 

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

0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

Дата  
повернення 

коштів 

Номер розрахункового 
документа 

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

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
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 29 вересня 23 жовтня 2020 року 

Перші, чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Полтавська обласна організація політичної партії «Рідне місто» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів 
накопичуваного рахунку 
виборчого фонду Севастьянов Дмитро Володимирович  

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) 

Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) 
у тому числі у тому числі 

Н
ом

ер
  

те
ри

то
рі

ал
ьн

ог
о 

 
ви

бо
рч

ог
о 

ок
ру

гу
 Найменування, 

код та місце- 
знаходження 

банку, в якому 
відкрито 
поточний 
рахунок 

Номер 
поточного 
рахунку 

усього 
(гр. 5 +  

гр. 6 + гр. 7) 

на
дх

од
ж

ен
ня

 к
ош

ті
в 

з 
на

ко
пи

чу
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 1
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) 
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 1
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) 
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на
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ош

ті
в 

(к
од

1
3)

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

ви
тр
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и 
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 п
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) 
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ен
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(к
од

 3
) Залишок 

коштів 
(грн)  

(гр. 4 – 
 гр. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 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. 
 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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Додаток 6 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  
 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

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

 
остаточний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 
 

за період з 29 вересня до 23 жовтня 2020 року  
 

Перші, чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Полтавська обласна організація політичної партії «Рідне місто» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
 

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

 
Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

06.10.2020 1 200 000,00 
09.10.2020 10 80 000, 
20.10.2020 22 10 000,00 

Усього 290 000,00 
 

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 0,00 
0 0 0 0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

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

 
 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 
0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

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

Номер територіального 
виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Код 
статті 

Дата платежу Номер розрахункового 
документа 

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

Код отримувача (за 
ЄДРПОУ/ РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

1-8 2.2.1 06.10.2020 2 ФОП Василенко М.М. 2083718271 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв передвиборчої агiтацiї 

(iнформацiйнi бюлетнi) згiдно 
рахунку №116 вiд 01.10.2020р.  Без 

ПДВ. 

119 000,00 

1-8 2.2.1 06.10.2020 3 ФОП Василенко М.М. 2083718271 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв передвиборчої агiтацiї 

(iнформацiйнi бюлетнi) згiдно 
рахунку №130 вiд 02.10.2020р. Без 

ПДВ. 

25 250,00 

1-8 2.2.1 06.10.2020 4 ФОП Пусан Анатолiй Федорович 2975313693 

Оплата з виготовлення друкованих 
матерiалiв (бiлбордiв) згiдно 

рахунку №2566 вiд 02.10.2020р. Без 
ПДВ. 

680,00 

1-8 2.2.4 06.10.2020 5 ТОВ "ВIП ПРИНТ" 34842184 

Оплата з виготовлення ручок 
пластикових з логотипом згiдно 

рахунку №С-000044852 вiд 
05.10.2020р. У сумi 13050.00 грн., 

ПДВ - 20 % 2610.00 грн. 

15 660,00 
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Номер територіального 
виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Код 
статті 

Дата платежу Номер розрахункового 
документа 

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

Код отримувача (за 
ЄДРПОУ/ РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

1-8 2.3.2 06.10.2020 6 Газета Зоря Приднiпров'я 2476959 

Оплата за опублiкування,розмiщення 
матерiалiв полiт.реклами у 

друкованiй газетi "Зоря 
Приднiпров"я" згiдно рахунку №303 

вiд 02.10.2020р. Без ПДВ. 

9 430,00 

1-8 2.2.1 06.10.2020 7 ТОВ СIМОН 2016465 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв (листiвок) згiдно рахункiв 

№95,96,97,98 вiд 05.10.2020р. Без 
ПДВ. 

19 000,00 

1-8 2.2.1 08.10.2020 8 ТОВ АСМI 1472824 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв (iнформац.бюлетнiв) 

зг.рахунку-факт. №СФ-0000646 вiд 
07.10.2020р.У сумi 7500.00 грн., 

ПДВ-20% 1500.00 грн. 

9 000,00 

1-8 2.2.1 08.10.2020 9 
КП Свiтловодська мiська 

друкарня 
2467400 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв (iнформац.бюлетнiв) 

зг.рахунку-факт. №СФ-00000394 вiд 
01.10.2020 У сумi 1100.00 грн., ПДВ 

- 20 % 220.00 грн. 

1 320,00 

1-8 2.2.1 09.10.2020 12 ФОП Пусан Анатолiй Федорович 2975313693 

Оплата з виготовлення друкованих 
матерiалiв (листiвок А4,А5) згiдно 

рахунку №2596 вiд 07.10.2020р. Без 
ПДВ. 

2 500,00 



Звіт остат Д 6 до пост 324.doc  4 

Номер територіального 
виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Код 
статті 

Дата платежу Номер розрахункового 
документа 

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

Код отримувача (за 
ЄДРПОУ/ РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

1-8 2.2.1 09.10.2020 13 ФОП Пусан Анатолiй Федорович 2975313693 

Оплата з виготовлення друкованих 
матерiалiв (листiвок 6000шт) згiдно 
рахунку №2607 вiд 09.10.2020р. Без 

ПДВ. 

8 100,00 

1-8 2.3.2 09.10.2020 14 ТОВ Редакцiя газети Свiтлиця 34171359 

Оплата за опублiкування,розмiщення 
полiтичних матерiалiв у друкованiй 

газетi "Свiтлиця" згiдно рахунку 
№205 вiд 05.10.2020р. Без ПДВ. 

22 776,00 

1-8 2.2.1 12.10.2020 15 ТОВ, "ПЦ"МОЗАЇКА" 31561853 

Оплата з виготовлення друкованих 
матерiалiв (листiвок А4,А5) згiдно 
рахунку №53 вiд 09.10.2020р. Без 

ПДВ. 

3 000,00 

1-8 2.2.1 13.10.2020 16 ТОВ АСМI 1472824 

Оплата за виготовлення друкованих 
матерiалiв (iнформац.бюлетнiв А3) 

зг.рахункiв-фактури №СФ-
0000653,СФ-0000654 вiд 

09.10.2020р.,ПДВ-20% 1200.00 грн. 

7 200,00 

1-8 2.2.1 15.10.20 17 
ПУСАН АНАТОЛIЙ 

ФЕДОРОВИЧ 
2975313693 

Оплата з виготовлення друкованих 
матерiалiв (бордiв) згiдно рахунку 
№2617 вiд 13.10.2020р. Без ПДВ. 

1 360,00  



Звіт остат Д 6 до пост 324.doc  5 

Номер територіального 
виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Код 
статті 

Дата платежу Номер розрахункового 
документа 

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

Код отримувача (за 
ЄДРПОУ/ РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

1-8 2.3.2 15.10.20 18 СПД ФО ПОПОВИЧ С.М. 3089515422 

Оплата за опублiкув.,розмiщення 
рекламно-iнформацiйних матерiалiв 
у друкованiй газетi "Ехо" №43 вiд 
22.10.20 зг.рахунку №4413-12-10 вiд 
12.10.20р.Без ПДВ 

6 378,00  

1-8 2.1.1 15.10.20 20 ТОВ, ТК ЮЛIС 24389020 

Оплата за канцтовари та папiр згiдно 
рах.-факт.№Ю-000052446 вiд 
15.10.2020р. У сумi 1649.10 грн., 
ПДВ - 20 % 329.82 грн. 

1 978,92  

1-8 2.3.2 19.10.20 21 
РЕДАКЦIЯ ГАЗЕТИ ЖИТТЯ I 

СЛОВО ТОВ 
02474699 

Оплата за 
опублiкув.,розмiщ.матерiалiв 
предвиборчої агiтацiї у друкованiй 
газетi "Життя i слово" №85 вiд 
20.10.20 зг.рахунку №68/1 вiд 
15.10.20.Без ПДВ. 

26 943,60  

1-8 2.3.2 20.10.20 23 РГ ПИРЯТИНСЬКI ВIСТI ТОВ 02474682 

Оплата за публiкацiю 
передвиборчого агiтацiй.матерiалу у 
друкованiй газетi "Пирятинськi 
вiстi" зг.рахунку №263 вiд 19.10.20р. 
, ПДВ - 20 % 889.17 грн. 

5 335,00  



Звіт остат Д 6 до пост 324.doc  6 

Номер територіального 
виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Код 
статті 

Дата платежу Номер розрахункового 
документа 

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

Код отримувача (за 
ЄДРПОУ/ РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

1-8 2.4 22.10.20 24 
БУЛЬБАХА ВIКТОРIЯ 

АНАТОЛIЇВНА 
2661308228 

Оплата за розмiщення 
iнформацiйних матерiалiв в 
Iнтернет-виданнi (на сайтi) 
зг.рахунку-фактури №260 вiд 
21.10.20р. Без ПДВ. 

3 600,00  

1-8 2.1.1 23.10.20 25 ТОВ, ТК ЮЛIС 24389020 

Оплата за канцтовари та папiр згiдно 
рах.-факт.№Ю-000053867 вiд 
22.10.2020р. У сумi 1240.40 грн., 
ПДВ - 20 % 248.08 грн. 
 

1 488,48  

Усього 290 000,00 






