Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
форма № 2
ЗВІТ
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої
зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі

Чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів / Вінницька область
(назва виборів, адміністративно-територіальної одиниці)

Вінницька обласна організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

ПАТ КБ «Приватбанк» Вінницька філія МФО 302689 Код ЄДРПОУ 14360570, р№26422055301090
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку)

Код
статті

Найменування статті

1.4

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої
організаціїпартії
Власні кошти місцевої організації партії
Внески кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від
місцевої організації партії
Добровільні внески фізичних осіб
Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України «Про місцеві
вибори» (юридичні особи, громадські організації тощо)

1.5

Помилкові надходження коштів

1.1
1.2
1.3

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації
партії (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)
2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої
організаціїпартії
Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2.1.1. + 2.1.2)
Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився розпорядник накопичувального
2.1.1
рахунку
Повернення фізичним особам внесків у сумі, що перевищує встановлений граничний розмір
2.1.2
внеску
Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету (2.2.1 + 2.2.2 +
2.2
2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків іноземців та
2.2.1
осіб без громадянства
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
2.2.2
анонімних жертводавців
2.1

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків фізичних
осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку, в разі неможливості їх
повернення відповідним фізичним особам
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків фізичних
осіб у сумі, що перевищує встановлений граничний розмір внеску, в разі неможливості їх
повернення відповідним фізичним особам
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків, що надійшли до
виборчих фондів пізніше ніж за день до дня голосування (дня повторного голосування)
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків від осіб, не
визначених у частині першій статті 72 Закону України «Про місцеві вибори» (юридичні особи,
громадські організації тощо)
Повернення помилкових надходжень коштів

Сума
(грн)

147584,18

147584,18

Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям рахунку та його
функціонуванням
Публікування реквізитів накопичувального рахунку в друкованих засобах масової
2.5
інформації
Усього перераховано коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої
організаціїпартії
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)
Загальний розмір виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) − (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)
2.4

Звіт подано «
Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

»

147584,18
20

року

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від
якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі
1. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок власних коштів місцевої організації партії
Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів
2. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків кандидатів, включених до
виборчого списку кандидатів від місцевої організації партії
Дата
надходження
внеску

09.10.2015
09.10.2015
09.10.2015
09.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015

Номер
Прізвище, ім’я, по батькові
розрахункового
кандидата
документа

@2PL416779
@2PL417424
@2PL447377
@2PL491181
@2PL549254
@2PL550011
@2PL567183
@2PL572197
@2PL686791
@2PL708139
@2PL813533
@2PL828191
@2PL874445
@2PL912554
@2PL965873
@2PL965884
@2PL979540
6055367SB
@2PL165419
@2PL212643
@2PL222936
N19XA46246
@2PL246752
@2PL260442
@2PL280944
N128C57032
@2PL366800

Ткаченко О.П.
Зозуля О.М.
Фещук А.П.
Добровольський В.О.
Сеньків І.В.
Кундзіч С.В.
Міклеіна З.С.
Хребтій Я.В.
Ільчишен І.О.
Жарук А.Ф.
Петричко С.П.
Хомин В.В.
Гончарук С.В.
Ковальов А.Є.
Белієнко Ю.А.
Крижанський О.Г.
Габрієль О.Г.
Андрійчук А.С.
Гончарук С.В.
Костюк А.О.
Хміль І.В.
Тютюн В.А.
Костюк А.О.

Дата
народження
кандидата

Адреса місця проживання
кандидата

Сума
(грн)

3675,00
2500,00
1500,00
1655,00
2000,00
1500,00
1500,00
1155,00
2250,00
2000,00
675,00
2250,00
1625,00
2475,26
1500,00
1500,00
2850,00
1375,00
4500,00
7550,00
1341,00
1500,00
17220,00
2250,00
1900,00
1000,00
3100,00

13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015

@2PL367226
@2PL408462
@2PL410248
@2PL530370
@2PL596677
@2PL677892
@2PL688309
@2PL704020
@2PL744336
@2PL926312
@2PL943498
@2PL948182
@2PL954543
F1015F9N8A
@2PL096993
@2PL362462
@2PL470205
@2PL915392
@2PL171879
@2PL171869
@2PL171857
@2PL171847
@2PL309728
@2PL320787
@2PL568097
N19XA44545
@2PL773498
@2PL787519
@2PL837426
@2PL858741
@2PL234856
@2PL375975
2657
@2PL493202
N0ODR51762

Околіта В.О.

2250,00
1375,00
1375,00
1000,00
1250,00
1326,42
2350,00
1655,00
2300,00
2722,50
3100,00
4350,00
4350,00
2000,00
1000,00
5550,00
300,00
2058,00
2227,50
2227,50
2227,50
2227,50
1550,00
3920,00
1010,00
300,00
4300,00
300,00
416,00
2020,00
2700,00
2080,00
1900,00
2520,00
1000,00
147584,18

Стаднік С.О.
Молдован В.В.
Хміль І.В.
Кондратюк М.В.
Ковальов А.Є.
Околіта В.О.
Колісник О.В.
Бугакова О.Ю.
Максименко Ю.В.
Бас О.І.
Ільчишен І.О.
Регеша О.В.
Крижанський О.Г.
Околіта В.О.
Околіта В.О.
Ковальов А.Є.
Ковальов А.Є.
Регеша О.В.
Гончарук С.В.
Жарук А.Ф.
Костюк А.О.

Хитрич В.В.
Колісник І.М.

Власюк Є.В.
Максименко Ю.В.
Колісник О.В.

Усього надійшло коштів

\
3. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок добровільних внесків фізичних осіб
Дата
надходження
внеску

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по батькові
громадянина

Дата
народження
громадянина

Адреса місця проживання
громадянина

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів

4. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків від осіб, не визначених у частині першій
статті 72 Закону України «Про місцеві вибори» (юридичні особи, громадські організації тощо)

Дата
надходження
внеску

Номер
розрахунково
го документа

Платник (повна назва)

Код платника
(ЄДРПОУ)

Банківські реквізити
платника

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів

5. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок
Дата
надходження
коштів

Номер
розрахункового
документа

Код платника
(ЄДРПОУ)

Платник
(повна назва)

Банківські
реквізити платника

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів

6. Відомості про повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого фонду
Дата повернення
Номер
внеску
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я, по
батькові громадянина

Дата народження
громадянина

Адреса місця
проживання
громадянина

Сума
(грн)

Усього повернуто коштів
7. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету
Дата
перерахування
коштів

Номер
розрахункового
документа

Особа, від якої отримано внесок
Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата
народження

Адреса місця проживання
громадянина

Усього перераховано коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету

Сума
Сума
(грн)
(грн)

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії від
1 вересня 2015 року № 210
форма № 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої
зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі,та їх використання
Чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських селищних, міських голів / Вінницька область

(назва виборів / назва адміністративно-територіальної одиниці)

Вінницька обласна організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»
(повна назва місцевої організації політичної партії)

Назва, код та
місцезнаходження банку,
Номер
Номер
в якому
територіпоточвідкрито
ального
ного
поточний
виборчорахунку
рахунок
го округу

1

2
ПАТ КБ «Приватбанк»
Вінницька філія
21000, м.Вінниця,
вул..Соборна 97/71
МФО 302689
Код ЄДРПОУ
14360570

Разом

Надійшло коштів (грн)

Використано коштів (грн)

у тому числі
Усього
(гр.5+
+гр.6)

3
4
2642205 147584,18
5300206

у тому числі

Усього
виготовперерахуінші послуги,
переравикорисУсього
лення
вання коштів хування (гр.8+гр.9+
пов’язані з
тання
засобів
матеріалів
(гр.8+гр.9+
з накопичу- штрафни гр.10+гр.11)
проведенням
масової
передвивального
передвиборх санкцій гр.10+гр.11 борної
агітації інформації
рахунку
ної агітації

5
147584,18

147584,18 147584,18

6

7
147460,30

147460,30

8
128199,34

128199,34

9
15260,96

Розпорядник коштів накопичувального рахунку
виборчого фонду

Розпорядник коштів накопичувального рахунку
виборчого фонду

11
4000,00

15260,96
Звіт подано «

(підпис)

10

(прізвище та ініціали)

інші витрати на
передвиборну
агітацію

Залишок
коштів
(грн)
Залишок
(гр.4-гр.7)
коштів
(грн)
(гр.4-гр.7)

4000,00
»

20

12
123,88

123,88
року

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії від
1 вересня 2015 року № 210

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати в депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання
1. Відомості про перерахування коштів із накопичувального рахунку на поточні рахунки виборчого фонду
Дата перерахування

Номер розрахункового документа

Територіальний виборчий округ №

Сума (грн)

; ПАТ КБ «Приватбанк» Вінницька філія 21000, м.Вінниця, вул..Соборна 97/71

МФО 302689 код ЄДРПОУ 14360570 поточний рахунок № 26422055300206

13.10.2015

1

32610,26

13.10.2015

7

43986,00

15.10.2015

12

12631,42

16.10.2015

14

16522,50

16.10.2015

18

6550,00

19.10.2015

24

2058,00

19.10.2015

26

14680,00

20.10.2015

32

5910,00

20.10.2015

35

416,00

21.10.2015

37

2020,00

22.10.2015

40

4780,00

22.10.2015

42

1900,00

22.10.2015

44

3520,00

Усього перераховано коштів на цей поточний рахунок
Територіальний виборчий округ №
поточного рахунку

147584,18

; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; №

Усього перераховано коштів на цей поточний рахунок
Усього перераховано коштів на поточні рахунки
2. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами
Дата
перерахування
штрафних
санкцій

Номер розрахункового
документа

Виконавець
(повна назва)

Територіальний виборчий округ №
№ поточного рахунку

Код
виконавця
(ЄДРПОУ)

Реквізити договору (дата
укладання, номер та
предмет договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;

Дата
перерахування
штрафних
санкцій

Номер розрахункового
документа

Вико- навець
(повна назва)

Код
виконавця
(ЄДРПОУ)

Реквізити договору
(дата укладання,
номер та предмет
договору)

Призна- чення
платежу

Сума
(грн)

Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний рахунок
Територіальний виборчий округ № ; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;
№ поточного рахунку

Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний рахунок
Усього перераховано штрафних санкцій на поточні рахунки
3. Відомості про використання коштів виборчого фонду
Код
Сума
Призначення платежу
отримувача
(грн)
(ЄДРПОУ)
Територіальний виборчий округ №
; ПАТ КБ «Приватбанк» Вінницька філія 21000, м.Вінниця, вул..Соборна 97/71
МФО 302689 код ЄДРПОУ 14360570 поточний рахунок № 26422055300206
Дата
платежу

Номер
розрахункового
документа

Отримувач (повна
назва)

13.10.2015 3

Мале приватне
підприємство – фірма
«МЕД»

20112988

Оплата за пакети п/ет
14784,00
37+2*85*600*0,025 та клiше згiдно
рахунку N СФ-00001862 вiд 12.10.15 р.

13.10.2015 2

ФОП Ліпський Р.В.

2775118131 Оплата за оренду площi пiд рекламу 4000,00

13.10.2015 6

ФОП Бабій І.В.

13.10.2015 5

Комунальне підприємство
«Редакція» Вісті
Тепличчини»

13.10.2015 4

та друк , монтаж зображення згiдно
рахунку NСФ-000010 вiд 09.10.15.Без
ПДВ

2630611866 Оплата за листiвки згiдно рахунку N

3100,00

Оплата за полiтичну рекламу 5 стор.
згiдно рахунку N218 вiд 12.10.15р.

1879,68

Немирівська райредакція 02471465
газети «Прибузькі новини»

Оплата за опублiкування
передвиборної агiтацiї в газетi
"Прибузькi новини" згiдно рахунку
N14 вiд 13.10.15р.

1340,64

13.10.2015 8

ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ»

37445112

Оплата за євробуклети згiдно рахунку
NПМ-0001685 вiд 12.10.15р.

7200,00

15.10.2015 11

ТОВ «РЕГІНА ЛТД»

13331299

15.10.2015 10

ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ»

37445112

Оплата за друк iнформацiйних
3400,00
бюлетенiв згiдно рахунку NРГ-0002519
вiд 12.10.15р.
Оплата за флаєра згiдно рахунку
3780,00
NПМ-0001684 вiд 12.10.15р.

15.10.2015 9

ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ»

37445112

Оплата за листiвки згiдно рахунку
NПМ-0001686 вiд 12.10.15р.

15.10.2015 13

ТОВ «РЕГІНА ЛТД»

13331299

16.10.2015 15

Мале приватне
підприємство – фірма
«МЕД»

20112988

Оплата за друк iнформацiйних
2300,00
бюлетенiв згiдно рахунку NРГ-0002513
вiд 12.10.15р.
Оплата за агiтацiйну продукцiю згiдно 1950,00
рахунку N СФ-00001872 вiд 13.10.15 р.

16.10.2015 16

ТОВ «РЕГІНА ЛТД»

13331299

16.10.2015 17

ФОП Сокур Б.Д.

2290413393 Оплата за плакати А4 Ковальов А.Є.

16.10.2015 19

ТОВ «Медіафреш»

151 вiд 13.10.2015.

02471494

Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв(тираж 210000екз.) згiдно
рахунку NРГ-0002514 вiд 12.10.15р.
згiдно рахунку N 63 вiд 15.10.15р.

36177352

Оплата за листiвки А5 та налiпки
згiдно рахунку NСФ-15-10/01 вiд
15.10.15р.

6240,00

51450,00
900,00
5550,00

16.10.2015 20

Калинівська редакція
райгазети «Прапор
перемоги»

02471399

Оплата за опублiкування об"яви в
газетi N75 вiд 20.10.15р. згiдно
рахунку N 448 вiд 16.10.15р.

371,52

16.10.2015 21

ТОВ «КОНСОЛЬ»

20086083

500,00

19.10.2015 24

ТОВ «ІДЕЇ УСПІХУ»

38890514

Оплата за календар кишеньковий
(Мiклеiна З.С.) згiдно рахунку N 988
вiд 15.10.15р.
Оплата за листiвки згiдно рахунку
N192 вiд 19.10.2015р.

19.10.2015 25

ТОВ "Спешел трейд"

39287737

19.10.2015 27

ФОП БАБIЙ IРИНА
ВОЛОДИМИРIВНА

2630611866

19.10.2015 28

ТОВ «ВІНПАП»

37028833

19.10.2015 29

ТОВ»РТМ-УКРАЇНА»

31282375

20.10.2015 30

ТОВ»РТМ-УКРАЇНА»

31282375

20.10.2015 31

КП Редакція «Ямпільські
вісті»

02471577

20.10.2015 33

ТОВ «ВІНПАП»

37028833

21.10.2015 38

РЕДАКЦIЯ РАЙОННОЇ
ГАЗЕТИ "ОБРIЇ
ОРАТIВЩИНИ»
ФОП ТАРНАШИНСЬКИЙ
О.В.

25495356

22.10.2015 41

ТОВ "Медiафреш"

36177352

Оплата за листiвки А5 згiдно рахунку
NСФ-21-10/01 від 21.10.15р.

2080,00

22.10.2015 43

КП’’Редакція’’Вісті
Тепличчини’’

02471494

Оплата за полiтичну рекламу 5 стор.
згiдно рахунку №232 від 16.10.15р.

1879,68

22.10.2015 45

ТОВ «ВІНПАП»

37028833

4120,00

22.10.2015 46

Редакція газети ’’Піщанські 02471471
вісті»

23.10.2015 47

ТОВ ’’РЕГІНА ЛТД’’

13331299

23.10.2015 48

ТОВ ’’РЕГІНА ЛТД’’

13331299

23.10.2015 49

ТОВ ’’РЕГІНА ЛТД’’

13331299

23.10.2015 50

ФОП БАБIЙ IРИНА
ВОЛОДИМИРIВНА

2630611866

Оплата за виготовлення агiтацiйних
матерiалiв згідно рах.№6748 від
19.10.15р.
Оплата за розмiщення матерiалу
"Програма i бiографія’’згідно рахунку
№73 від 22.10.15р.
Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв (тираж 1000екз.)згідно
рах.№РГ-0002713 від 23.10.15р.
Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв (тираж 1000екз.)згідно
рах.№РГ-0002714 від 23.10.15р.
Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв (тираж 1000екз.)згідно
рах.№РГ-0002715 від 23.10.15р.
Оплата за постери 3х6 згiдно рахунку
N 189 вiд 19.10.15р.

23.10.2015 51

ТОВ ’’РЕГІНА ЛТД’’

13331299

500,00

23.10.2015 52

ТОВ ’’РЕГІНА ЛТД’’

13331299

Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв (тираж 1000екз.)згідно
рах.№РГ-0002711 від 23.10.15р.
Оплата за друк iнформацiйних
бюлетенiв (тираж 1000екз.)згідно
рах.№РГ-0002712 від 23.10.15р.

21.10.2015 39

2058,00

Оплата за постери 3х6 та 4,5х2,55
1326,42
згiдно рахунку №СФ-00001023 від
13.10.15р.
Оплата за друковану продукцiю згiдно 1300,00
рахунку N181 від 19.10.15р.
Оплата за виготовлення агiтацiйних 3920,00
матерiалiв згiдно рахунку №6747 від
19.10.15р.
Оплата за розмiщення зовнiшньої
8640,00
реклами у жовтнi 2015р. зг.рах. №РТ0004547 від 16.10.15р.
Оплата за виготовлення рекламних 2016,00
плакатiв (2шт) згідно рах.№РТ0004548 від 16.10.15р.
Оплата за друк передвибор.матерiалу 1004,92
згiдно рахунку № 120 від 19.10.2015р.
Оплата за виготовлення агiтацiйних
матерiалiв згiдно рах. №6749 від
19.10.15р.
Оплата за полiтичну рекламу згiдно
рахунку N 315 від 21.10.15р.

2020,00
416,00

2893505813 Оплата за листiвки полiтичнi А4 згiдно 4300,00
рахунку N 739 від 16.10.15р.

733,44
500,00
500,00
500,00
300,00

500,00

23.10.2015 53

Благодійний фонд
’’Подільський Добродій’’

38608117

Оплата за друк iнформацiї згiдно
рахунку N 16/10-15 від 16.10.15р.

100,00

147460,30
Усього використано коштів з цього поточного рахунку
Територіальний виборчий округ № ; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;
№ поточного рахунку

Усього використано коштів з цього поточного рахунку
Усього використано коштів з поточних рахунків
4. Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами
Дата
повернення
коштів

Номер розрахункового документа

Територіальний виборчий округ №
№ поточного рахунку

Виконавець
(повна назва)

Код виконавця
(ЄДРПОУ)

Реквізити договору
(дата укладання,
номер та предмет
договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;

Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок
Територіальний виборчий округ № ; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;
№ поточного рахунку

Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок
Усього повернуто коштів на поточні рахунки
5. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків на накопичувальний рахунок виборчого
фонду
Дата перерахування

Територіальний виборчий округ №
№ поточного рахунку

Номер розрахункового документа

Сума
(грн)

; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;

Усього перераховано коштів з цього поточного рахунку
Територіальний виборчий округ № ; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок;
№ поточного рахунку
Усього перераховано коштів з цього поточного рахунку
Усього перераховано коштів з поточних рахунків
Розпорядник коштів накопичувального
рахунку виборчого фонду
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів накопичувального
рахунку виборчого фонду

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
форма № 4
ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати
в одномандатному виборчому окрузі, кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища
(назва адміністративно-територіальної одиниці)
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

Одномандатний виборчий округ №

з виборів

(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

№ з/п

Найменування статті

Сума
(грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1

Власні кошти місцевої організації партії
(для кандидата, висунутого місцевою організацією партії)

1.2

Власні кошти кандидата

1.3

Добровільні внески фізичних осіб

1.4

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами

1.5

Надходження коштів від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України
«Про місцеві вибори»
(юридичні особи, громадські організації тощо)

1.6

Помилкові надходження коштів

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)

№ з/п

Найменування статті

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

2.2.1
2.2.2

Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2.1.1 + 2.1.2)
Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився розпорядник поточного
рахунку
Повернення фізичним особам внесків у сумі, що перевищує встановлений граничний
розмір внеску
Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого
бюджету
(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
іноземців та осіб без громадянства
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
анонімних жертводавців

Сума
(грн)

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку, в разі
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
фізичних осіб у сумі, що перевищує встановлений граничний розмір внеску, в разі
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків, що
надійшли до виборчих фондів пізніше ніж за день до дня голосування (після дня
повторного голосування)
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків від
осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України «Про місцеві вибори»
(юридичні особи, громадські організації тощо)

2.3

Повернення помилкових надходжень коштів

2.4

Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям рахунку та
його функціонуванням

№ з/п

Найменування статті

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Загальний розмір виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) − (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
3. Використання коштів виборчого фонду
3.1
3.1.1

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5)
Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)

3.1.4

Відеозаписів
Аудіозаписів
Предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з використанням прізвищ
чи зображень (портретів) кандидатів

3.1.5

Придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення
матеріалів передвиборної агітації

3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.3

3.3.1

3.3.2

Використання засобів масової інформації (3.2.1 + 3.2.2)
Оплата ефірного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2)
на телебаченні
на радіо
Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3
+ 3.3.4 + 3.3.5 + 3.3.6 + 3.3.7)
Транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення
виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення
передвиборної агітації,
а також інших предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)
Оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих
столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборної програми кандидата, а
також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації

Сума
(грн)

№ з/п

3.3.3
3.3.4

Сума
(грн)

Найменування статті

Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації

3.3.5

Виготовлення (оренда) агітаційних наметів
Оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших
публічних заходів передвиборної агітації

3.3.6

Виготовлення (оренда) рекламних щитів

3.3.7

Послуги зв’язку (3.3.7.1 + 3.3.7.2):
послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного,
факсимільного, документального, мереж та каналів передавання даних тощо)
послуги поштового зв’язку

3.3.7.1
3.3.7.2

3.4

3.5

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих агітаційних
матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення
концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи
інших публічних заходів за підтримки кандидата, а також оприлюднення
інформації про таку підтримку тощо)
Публікування реквізитів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в
друкованих засобах масової інформації

Сума витрат виборчого фонду (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +3.5)
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду:
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) – (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) – (3.1 + 3.2 +
3.3 + 3.4 +3.5)
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними
договорами

Звіт подано «
Розпорядник коштів поточного рахунку
виборчого фонду
(підпис)

(прізвище та ініціали)

»
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року

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному
виборчому окрузі № ________, кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови, старости села, селища
1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів місцевої організації партії
(для кандидата, висунутого місцевою організацією партії)
Дата надходження коштів

Сума
(грн)

Номер розрахункового документа

Усього надійшло коштів
2. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів кандидата
Дата надходження коштів

Сума
(грн)

Номер розрахункового документа

Усього надійшло коштів
3. Відомості про надходження на поточний рахунок добровільних внесків фізичних осіб
Номер розрахункового документа

Дата надходження
внеску

Прізвище, ім’я, по
батькові
громадянина

Дата
народження
громадянина

Адреса місця
проживання
громадянина

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів
4. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами
Дата перерахування штрафних
санкцій

Номер
розрахункового
документа

Виконавець (повна
назва)

Усього перераховано штрафних санкцій

Код
виконавця
(ЄДРПОУ)

Реквізити
договору (дата
укладання, номер
та предмет
договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону
України «Про місцеві вибори»
(юридичні особи, громадські організації тощо)
Дата надходження
внеску

Номер
розрахункового
документа

Код платника
(ЄДРПОУ)

Платник
(повна назва)

Банківські реквізити
платника

Сума
(грн)

Банківські реквізити
платника

Сума
(грн)

Усього надійшло коштів

6. Відомості про помилкові надходження коштів
Номер
Дата надходження
розрахункового
коштів
документа

Код платника
(ЄДРПОУ)

Платник
(повна назва)

Усього надійшло коштів

7. Відомості про повернення фізичним особам добровільних внесків, що надійшли до виборчого фонду
Дата повернення
внеску

Номер
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
громадянина

Дата народження
громадянина

Адреса місця
проживання
громадянина

Сума
(грн)

Усього повернуто коштів

8. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету
Номер
Дата перерахування
розрахункового
коштів
документа

Особа, від якої отримано внесок
Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

Адреса місця
проживання

Усього перераховано коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету

Сума
(грн)

9. Відомості про перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків
від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України «Про місцеві вибори»
(юридичні особи, громадські організації тощо)
Дата перерахування
коштів

Платник,
Номер
від якого
розрахункового отримано внесок
документа
(повна назва)

Код платника
(ЄДРПОУ)

Банківські реквізити
платника

Сума
(грн)

Усього перераховано коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету

10. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
Дата перерахування
коштів

Номер
розрахункового
документа

Отримувач
(повна назва)

Код отримувача
(ЄДРПОУ)

Банківські реквізити
отримувача

Сума
(грн)

Усього повернуто коштів
11. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата
Дата платежу

Номер
розрахункового
документа

Отримувач
(повна назва)

Код отримувача
(ЄДРПОУ)

Призначення платежу

Сума
(грн)

Усього використано коштів
12.

Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами

Дата повернення
коштів

Номер розрахункового
документа

Вико- навець
(повна назва)

Код
виконавця
(ЄДРПОУ)

Реквізити договору
Призна- чення
(дата укладання, номер
платежу
та предмет договору)

Усього повернуто коштів
Розпорядник коштів поточного рахунку
виборчого фонду
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сума
(грн)

