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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  

 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "2" до "14" жовтня 2020 року  
 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
_____________________________________________________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Хмельницька міська організація політичної партії«За конкретні справи»  
_____________________________________________________________ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 
                                  АТ «Райффайзен Банк Аваль»  МФО 325570,  

накопичувальний рахунок №UA68 325570 0000000 2642 1215 0029 
___________________________________________________________ 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду     Ткаченко Олена Іванівна                        хххх  паспорт хххх 
                                          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  432000,00 

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

31134,00 

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) 

463134,00 

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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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) 

 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "2" до "14" жовтня 2020 року  
Перші місцеві вибори  25 жовтня 2020 року 

_____________________________________________________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні справи»  
_____________________________________________________________ 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  МФО 325570,  
накопичувальний рахунок №UA68 325570 0000000 2642 1215 0029 
__________________________________________________________ 
(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 1 261000,00 
06.10.20 2 31000,00 
08.10.20 3 140000,00 

Усього 432000,00 
 

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) 

02.10.20 0.0.1857010531.1 Білоус Олександр Миколайович 8560,00 
07.10.20 3319/863 Бицик Петро Миколайович 1000,00 
06.10.20 @2PL847643 Понятовська Ірина Петрівна 529,00 
06.10.20 @2PL252044 Білоус Олександр Миколайович 1000,00 
08.10.20 @2PL950948 Синчук Віталій Володимирович 100,00 
08.10.20 @2PL981177 Попадіна Заряна Володимирівна 100,00 
08.10.20 @2PL327565 Яворська Владислава Михайлівна 900,00 
08.10.20 @2PL351742 Собко Анатолій Іванович 13260,00 
09.10.20 @2PL774620 Крикун Дмитро Петрович 1000,00 
09.10.20 @2PL019703 Кулаківська Аліса Валентинівна 1000,00 
12.10.20 @2PL094968 Юдаєва Ірина Володимирівна 400,00 
13.10.20 @2PL843443 Попадіна Заряна Володимирівна 680,00 
13.10.20 @2PL230442 Канарський Віталій Аполінарійович 850,00 
13.10.20 @2PL240132 Паюк Сніжана Вікторівна 1275,00 
13.10.20 @2PL370441 Юдаєва Ірина Володимирівна 480,00 

Усього 31134,00 
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3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 

Сума  
(грн) 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

Усього 0 
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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 
0 0 0 0 0 
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 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 
 

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

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

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 
 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа 

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

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

Дата  
повернення 

коштів 

Номер розрахункового 
документа 

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

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 
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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 

 

__________________________________                                      _проміжний_______________________________________________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "2" до "14" жовтня 2020 року  
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року   

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні справи»   
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду       Ткаченко Олена Іванівна                                                                        хххх  паспорт хххх  
                                                                          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*)                

 
 
 

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 
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Номер 
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рахунку 

Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
4 АТ 

«Райффайзен 
Банк Аваль» 
Базове 
відділення 
(м.Хмельниць
кий) ІПН 
банку 
14305909 
МФО 325570  

UA48 
325570 
0000000 
2642 
7215 
0030 

459849,0
0 

459849,
00 

0 0 457252,96 0 98518,
96 

31365,
00 

6000,0
0 

0 321369
,00 

0 0 2596,0
4 

Разом  459849,0
0 

459849
,00 

0 0 457252,96 0 98518,
96 

31365,
00 

6000,0
0 

0 321369
,00 

0 0 2596,0
4 

 
 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. 





 

звітність  ХМОПП  МВ 2020 16жовтня без персон даних 9 

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) 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "2" до "14" жовтня 2020 року  

 
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року   

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні справи»  
 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

4 05.10.20 1 8560,00 
4 06.10.20 9 261000,00 
4 07.10.20 12 31000,00 
4 07.10.20 15 1000,00 
4 07.10.20 16 1000,00 
4 08.10.20 23 140000,00 
4 12.10.20 32 10000,00 
4 13.10.20 36 7289,00 

Усього 459849,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 
 

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

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

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

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 



 

  10 

 
 

 
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) 

Призначенн
я платежу 

Сума  
(грн) 

4 2.6 05.10.20 3 

Фізична особа-
підприємець 

Канделакі 
Олександр 
Леванович 

хххх 

За  друк та 
розміщення  
бордів по 

рах. 
№82460 від 

01.10.20 

1070,00 

4 2.6 05.10.20 2 

Фізична особа-
підприємець 

Канделакі 
Олександр 
Леванович 

хххх За  друк  та 
розміщення  
бордів по 

рах. 
№82459 від 

28.09.20 

7490,00 

4 2.4 06.10.20 8 

Фізична особа-
підприємець 
Пастушенко 

Вадим 
Володимирови

ч 

хххх За 
розміщення 
інформації 

на сайті 
0382 по 

рах. №432 
від 05.10.20 

3000,00 

4 2.6 06.10.20 5 

Фізична особа-
підприємець 
Халамендик 

Сергій 
Васильович 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 

рах. 
№02/10-1 

від 02.10.20 

22000,00 

4 2.6 06.10.20 7 

Фізична особа-
підприємець 

Марченко 
Віталій 

Анатолійович 

хххх 

За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №268 

від 30.09.20 

27500,00 

4 2.6 06.10.20 10 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніс
тю "СТ-
МЕДІА" 

42550372 

За 
розміщення 
інформації 
на стендах 

по рах. 
№80 від 
05.10.20 

35308,00 

4 2.2 05.10.20 4 

Фізична особа-
підприємець 
Ковальський 

Вячеслав 
Вячеславович 

хххх За друк 
бордів, 

виготовлен
ня  палаток 
по рахунку 

№28 від 
02.10.20 

63510,00 

4 2.6 06.10.20 6 

Фізична особа-
підприємець 
Пашинська 
Валентина 

Миколаївна 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №210 

від 01.10.20 

109250,00 

4 2.3 07.10.20 11 

Міське 
комунальне 

підприємство 
Муніципальна 
телерадіокомп
анія "МІСТО" 

32402179 

За 
трансляцію 
відеосюжет
у  по рах. 

№1 від 
06.10.20 

31365,00 

4 2.2 07.10.20 13 

Фізична особа-
підприємець 

Дунець Сергій 
Валентинович 

хххх 

За 
виготовлен

ня 
поліграфічн

ої 
продукції 
(листівки, 
флаєра) по 

1000,00 



 

  11 

рах. №01-
10 від 

06.10.20 

4 2.2 07.10.20 14 

Фізична особа-
підприємець 

Сторожук 
Олександр 
Васильович 

хххх За 
виготовлен

ня 
поліграфічн

ої 
продукції 

(флаєра) по 
рах. 

№1006-01 
від 06.10.20 

1000,00 

4 2.2 08.10.20 22 

Фізична особа-
підприємець 
Мушинський 

Олександр 
Володимирови

ч 

хххх За друк та 
виготовлен
ня листівок 
по рахунку 
№275 від 
06.10.20 

529,00 

4 2.6 08.10.20 20 

Фізична особа-
підприємець 

Падалко 
Володимир 

Олександрович 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №0410 
від 06.10.20 

4725,00 

4 2.2 08.10.20 18 

Фізична особа-
підприємець 
Ковальський 

Вячеслав 
Вячеславович 

хххх За друк та 
виготовлен

ня  
сітілайтів 

по рахунку 
№39 від 
05.10.20 

7300,00 

4 2.6 08.10.20 19 

Фізична особа-
підприємець 

Падалко 
Володимир 

Олександрович 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №0404 
від 02.10.20 

10526,00 

4 2.6 08.10.20 21 

Приватне 
підприємство 

«Рекламна 
агенція 

"ПІАРТ" 

37920998 

За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №842 

від 05.10.20 

49500,00 

4 2.2 08.10.20 24 

Фізична особа-
підприємець 

Стахова 
Наталія 

Леонтіївна 

хххх За папір 
офісний по 

рахунку 
№103 від 
08.10.20 

789,96 

4 2.2 08.10.20 17 

Фізична особа-
підприємець 
Федоченко 

Сергій 
Олександрович 

хххх За друк 
поліграфічн

ої 
продукції 
(листівки, 
плакати, 

флаєра) по 
рах. №125 

від 08.10.20 

13260,00 

4 2.4 09.10.20 26 

Фізична особа-
підприємець 
Пастушенко 

Вадим 
Володимирови

ч 

хххх За 
розміщення 
інформації 

на сайті 
0382 по 

рах. №434 
від 09.10.20 

3000,00 

4 2.6 09.10.20 25 

Приватне 
підприємство 

«Рекламна 
агенція 

"ПІАРТ" 

37920998 

За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №840 

від 05.10.20 

27000,00 

4 2.2 09.10.20 27 

Фізична особа-
підприємець 
Гонта Алла 
Вікторівна 

хххх За 
виготовлен
ня флаєрів 
по рахунку 
№113 від 
09.10.20 

880,00 

4 2.2 12.10.20 28 

Фізична особа-
підприємець 
Гонта Алла 
Вікторівна 

хххх За 
виготовлен
ня флаєрів 
по рахунку 
№120 від 

780,00 
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12.10.20 

4 2.2 12.10.20 29 

Фізична особа-
підприємець 
Гонта Алла 
Вікторівна 

хххх За 
виготовлен
ня флаєрів 
по рахунку 
№116 від 
09.10.20 

1900,00 

4 2.2 12.10.20 31 

Фізична особа-
підприємець 

Карпюк Діана 
Володимирівна 

хххх За 
виготовлен
ня листівок 
по рахунку 
№205 від 
09.10.20 

240,00 

4 2.2 12.10.20 35 

Фізична особа-
підприємець 
Гонта Алла 
Вікторівна 

хххх За 
виготовлен
ня флаєрів 
по рахунку 
№123 від 
12.10.20 

780,00 

4 2.6 12.10.20 33 

Фізична особа-
підприємець 

Падалко 
Володимир 

Олександрович 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №0419 
від 14.10.20 

12000,00 

4 2.6 12.10.20 34 

Фізична особа-
підприємець 

Падалко 
Володимир 

Олександрович 

хххх За оренду 
рекламних 
площин по 
рах. №0417 
від 11.10.20 

15000,00 

4 2.2 13.10.20 37 

Фізична особа-
підприємець 
Ковальський 

Вячеслав 
Вячеславович 

хххх За друк та 
виготовлен

ня  
листівок, 

банерів по 
рахунку 
№64 від 
09.10.20 

4400,00 

4 2.2 13.10.20 38 

Фізична особа-
підприємець 

Гончарук 
Андрій 

Анатолійович 

хххх За друк та 
виготовлен
ня листівок 
по рахунку 

№45 від 
12.10.20 

850,00 

4 2.2 13.10.20 39 

Фізична особа-
підприємець 
Гонта Алла 
Вікторівна 

хххх За 
виготовлен
ня флаєрів 
по рахунку 
№133 від 
13.10.20 

1300,00 

        
Усього 457252,96 

 
5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа 

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

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 
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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 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

Усього 0 

 
7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 

перерахованих виконавцям 
 

Номер 
територіального 

виборчого 
округу 

(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Усього 0 
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Додаток 9 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою _____________________________ 
                      (назва виборчої комісії) 

від "___" __________ 20__ року № ___ 
 

 
АНАЛІЗ  

фінансового звіту  
про надходження та використання коштів  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "2" до "14" жовтня 2020 року  
 

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

Хмельницька міська організація  політичної партії «За конкретні 
справи» 

__________________________________________________________________ 
(назва місцевої організації політичної партії) 

 
м.Хмельницький                         "18 " жовтня 2020 року 
             (місце складання)  

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  
 

Вид рахунку 
виборчого 

фонду 

Найменуванн
я банку, в 

якому 
відкрито 
рахунок 

Код 
банку 

Місцезнаходже
ння банку 

Номер рахунку 

Дата 
відкрит

тя 
рахунку 

Прізвище, 
ім’я  

(усі власні 
імена),  

по батькові  
(за наявності) 
розпорядника(

ів) коштів 
рахунку 

виборчого 
фонду 

накопичувальн
ий 

АТ 
«Райффайзе
н Банк 
Аваль» 

32557
0 

Хмельницьк
е базове 
відділення 

UA6832557000000002642121
50029 

02.10.20 Ткаченко 
Олена 
Іванівна 

поточний АТ 
«Райффайз
ен Банк 
Аваль» 

32557
0 

Хмельницьк
е базове 
відділення 

UA4832557000000002642721
50030 

02.10.20 Садовський 
Анатолій 
Павлович 

       
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. Аналіз формування виборчого фонду 
 

2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду 
 

Код статті Найменування показника Сума, грн Питома вага, % 

1.1 Власні кошти місцевої організації 
політичної партії  

432000,00 93,28 

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

31134,00 6,72 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0 0 
Усього розмір виборчого фонду 463134,00 100 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.2. Аналіз повернення добровільних внесків фізичним особам 
 

Код статті Найменування показника Сума, грн 

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 

Усього повернуто добровільних внесків фізичним особам 0 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.3. Аналіз перерахування добровільних внесків до бюджету АР Крим 
чи відповідних місцевих бюджетів  
 

Код статті Найменування показника Сума, грн 

2.2.1 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0 

2.2.2 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0 
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Код статті Найменування показника Сума, грн 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які 
згідно з частиною третьою статті 215 Виборчого 
кодексу України не мають права здійснювати 
добровільні внески до виборчого фонду 

0 

2.2.4 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем 
голосування (днем повторного голосування) 

0 

Усього перераховано до бюджету АР Крим чи відповідних 
місцевих бюджетів 

0 

 

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 
 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн Питома вага, % 

2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії 0 0 
2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 98518,96 21,55 
2.3 Використання засобів масової інформації 31365,00 6,86 
2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації  

в мережі "Інтернет" 
6000,00 1,31 

2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням 
передвиборної агітації 

0 0 

2.6 Інші витрати на передвиборну агітацію 321369,00 70,28 
Усього використано коштів 457252,96 100 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх 
оформлення встановленим вимогам ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 
невикористаних коштів на поточний банківський рахунок організації 
політичної партії або до бюджету АР Крим чи відповідних місцевих 
бюджетів _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ВИСНОВКИ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 




