Додат ок 7
до постанови Центральное виборчоХ ком ки
eid 1 вересня 2015 року № 210
форма № 4
3BIT
про надходження та використання к о п т в виборчого фонду
кандидата в депутата в одномандатному виборчому окрузц кандидата
на посаду сшьського, селищного, мшького голови, старости села, селища
Городнянська мюька об’еднана територ 1альна громада
(назва адм1н1стративно-територ1ально! одинищ)

Богдан Андрш 1ванович
(пр]звище, 1м’я, по батьюш кандидата у депутата в одномандатному виборчому окрузц
кандидата на посаду сшьського, селищного, MicbKoro голови, старости села, селища )

ПАТ «КОМЕРЦ1ЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код 14360570, № рахунку 26433051400936
(назва та код банку, в якому вщкрито поточний рахунок, № рахунку)

самовисування
(повна назва мюцево! оргашзацй полггичнш' парта - для кандидата, висунутих мюцевими оргашзащями
партш / самовисування)

Одномандатний виборчий округ № ____ з вибор1в

(депутат! в сшьських, селищних рад, сшьських, селищних, мюьких гол] в, старост сш, селищ)

№ з/п

Сума
(грн)

Найменування статН
1. Надходження к о н т в на поточний рахунок виборчого фонду

1.1

Власш кошти мюцево! оргашзацп партн (для кандидата, висунутого
мюцевою оргашзашею партн)

1.2

Власш' кошти кандидата

1.3

Добровшьш внески ф1зичних oci6

-

1.4

Перерахування штрафних санкцш виконавцями за укладеними
договорами

“

1.5

Надходження к о н т в ввд oci6, не визначених у частиш перш1й
статп 72 Закону Украши "Про M ic u e e i вибори" (юридичш особи,
громадсью оргашзацп тощо)

1.6

Помилков] надходження к о н т в

29701,89

-

Усього надшшло кошНв на поточний рахунок виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)
2. Перерахування к о н т в з поточного рахунку виборчого фонду
2.1

Повернення добровшьних внеск1в ф!зичним особам
(2.1.1 +2.1.2)

-

29701,89

-

2.1.1

Повернення ф1зичним особам внесюв, вщ яких в!дмовився
розпорядник поточного рахунку

“

2.1.2

Повернення фгзичним особам внесюв у сум), що перевищуе
встановлений граничний розмф внеску

“

&)i> 2 9 . у г

№ з/п

Найменування стагп

Сума
(грн)

2.2

Перерахування к о н т в до бюджету АР Крим чи вщповщного
нйсцевого бюджету (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)

2.2.1

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв 1ноземц1в та oci6 без громадянства

-

2.2.2

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного м1сцевого
бюджету внесюв аношмних жертводавщв

-

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внеск1в ф]'зичних oci6, вщ яких в1дмовився розпорядник
накопичувального рахунку, в раз1 неможливосН ix повернення
вщповщним фгзичним особам

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного м1сцевого
бюджету внесюв фгзичних oci6 у сум1, що перевищус встановлений
граничний розм1р внеску, в раз! неможливост! ix повернення
вщповщним ф!зичним особам

2.2.5

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв, що надшшли до виборчих фондгв ni3Hinie ш ж за
день до дня голосування (т е л я дня повторного голосування)

2.2.6

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв вщ oci6, не визначених у ч ас ти т першш статт! 72
Закону Украши "Про Micpeei вибори" (юридичн! особи, громадсью
орган!зац 11 тощо)

2.3

Повернення помилкових надходжень кошИв

-

2.4

Банк1вськ1 послуги, як1 не пов’язан1 з вщкриттям i закриттям
рахунку та його функцюнуванням

-

Усього перераховано конгпв з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Загальний розни р виборчого фонду (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) - (2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4)

29701,89

3. Використання к о н т в виборчого фонду
Виготовлення матер1ал1в передвиборноУ аг!тацн
(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5)

9360

3.1.1

Друкованих матер 1ал 1в (плакаюв, лисДвок, буклеюв та шших
аг!тац!йних матер!ал!в)

9360

3.1.2

В!деозапис!в

-

3.1.3

Ауд!озапис 1в

-

3.1.4

Предмет! в, матер!ал!в (cyeeHipiB, канцтовар!в тощо)
з використанням пр!звищ чи зображень (портрета) кандидата

-

3.1.5

Придбання KanuTOBapiв, паперу, шших предм ета ! матер!ал!в для
виготовлення матер1ал!в передвиборно! ariTanii

-

3.1

3.2

Використання засоб1в масовоУ 1нформацн (3.2.1 + 3.2.2)

17455.5

Оплата еф!рного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2)

-

3.2.1.1

на телебаченш

-

3.2.1.2

на радю

-

3.2.1

3.2.2

Публ 1кування аг!тац!йних матер)'ал is у друкованих засобах масово!
!нформат'!

17455.5

№ з/п

Сума

Найменування стати

(грн)

3.3

iHHii послуги, пов’язаш з проведениям передвиборно'! агггацп
(3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + 3.3.6 + 3.3.7)

3.3.1

Транспорта! послуги для реалнацп заход] в передвиборно! алтари
(перевезення виборчих лиспвок, плакал в, техшчних засоб1в та
обладнання для ведения передвиборно! аптацп, а також шших
пред м ел в i матер 1ал 1в, пов’язаних i3 передвиборною аптащею)

3.3.2

Оренда будинюв i прим щ ень для проведения публнших дебалв,
д искус! й, круглих стол! в, прес-конференцш стосовно положень
передвиборно! програми кандидата, а також для виготовлення
матер!ал 1в передвиборно! аптацп

3.3.3

Оренда обладнання та техшчних засоб!в для ведения передвиборно!
аптацп

-

3.3.4

Виготовлення (оренда) аптацш них намет! в

-

3.3.5

Оренда примвдень ycix форм власносг! для проведения збор!в
громадян та шших публлчних заход!в передвиборно! ariTaui!

-

3.3.6

Виготовлення (оренда) рекламних щ илв

-

3.3.7

Послуги зв’язку (3.3.7.1 + 3.3.7.2):

-

3.3.7.1

послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного,
фототелеграфного, факсимшьного, документального, мереж та
канал!в передавання даних тощо)

3.3.7.2

послуги поштового зв’язку

3.4

2886

-

iHuii витрати на передвиборну аптащ ю (розм!щення друкованих
аптац!йних MarepianiB чи пол!тично! реклами на нос1ях зовшшньо!
реклами; проведения концерт!в, вистав, спортивних змагань,
демонстрацн ф!льмш та телепередач чи шших публ1чних заход!в за
тдтри м ки кандидата, а також оприлюднення !нформац 1! про таку
п!дтримку тощо)

Публжування рекв1зит1в поточного рахунку виборчого фонду
кандидата в друкованих засобах масовоУ шформацп
Сума витрат виборчого фонду (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +3.5)

“

3.5

Залишок коштЁв 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)

29701,5
0.39

у тому числ!: сума штрафних санкшй, перерахованих виконавцями
за укладеними договорами

-

Зв1т подано "28"грудня 2017 року
Розпорядник КОШТ1В
поточного рахунку
виборчого фонду

А. I. Богдан
(пртзвтце та швдали)

Секретар
Центрально i виборчог KOMicili

Т. ЛУКАШ

Додат ок 7
до постанови Центральное виборчоё комёси
eid 1 вересня 2015 року № 210
форма № 4
3BIT
про надходження та використання кош пв виборчого фонду
кандидата в депутати в одномандатному виборчому OKpy3i, кандидата
на посаду сшьського, селищного, мкького голови, старости села, селища
Г ороднянська мюька об’еднана територ1альна громада
(назва адм 1 шстративно-територ 1 ально 1 одинищ)

__________________ Романчук Володимир 1ванович____________________
(пр1звище, iM’a, по батьков1 кандидата у депутати в одномандатному виборчому окруз1,
кандидата на посаду сшьського, селищного, мкького голови, старости села, селищ а)

ПАТ "КОМ ЕРЦМНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код: 14360570. № рахунку
26431051400767
(назва та код банку, в якому вщкрито поточний рахунок, № рахунку)

_____________________________________самовисування_________________________________
(повна назва мюцевоТ оргашзацп полиично!' партп - для кандидапв, висунутих мюцевими оргашзащями
партш / самовисування)

Одномандатний виборчий округ № ____ з вибор1в

(депутат!в сшьських, селищних рад, сшьських, селищних, мюьких гол1в, старост сш, селищ)

№ з/п

Сума
(грн)

Найменування стат п
1. Надходження коигпв на поточний рахунок виборчого фонду

-

1.1

Власш кошти мюцевсп ооган 1зацп napTii (для кандидата, висунутого
мюцевою орган1зац1ею паотГЛ

1.2

Власш кошти кандидата

1.3

Добровшьш внески ф1зичних oci6

-

1.4

Перерахування штрафних санкц1й виконавцями за укладеними
договорами

“

1.5

Надходження кош пв вщ oci6, не визначених у ч а с ти т першш
CTarri 72 Закону Укра'ши "Про Micueei вибори" (юридичш особи,
громадськ1 орган1зацп тощо)

1.6

Помилков1 надходження кош пв

169602,74

-

Усього надшшло кошНв на поточний рахунок виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)
2. Перерахування коигпв з поточного рахунку виборчого фонду
2.1

Повернення добровшьних внесюв ф1зичним особам
(2.1.1 + 2.1.2)

169602,74

-

2.1.1

Повернення ф1зичним особам внеск1в, вщ яких вщмовився
розпорядник поточного рахунку

2.1.2

Повернення фгзичним особам внеск1в у сум1, що перевищуе
встановлений граничний розмф внеску
А -

“

№ з/п

Найменування статп

Сума
(грн)

2.2

Перерахування кошт1в до бюджету АР Крим чи вщповщного
лпсцевого бюджету (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6)

2.2.1

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного м1сцевого
бюджету внесюв шоземщв та oci6 без громадянства

-

2.2.2

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв аношмних жертводавщв

-

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного м1сцевого
бюджету внесюв ф1зичних oci6, вщ яких вщмовився розпорядник
накопичувального рахунку, в раз1 неможливост1 ix повернення
вщповщний! ф1зичним особам

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи в1дпов1дного м1сцевого
бюджету внеск1в ф1зичних oci6 у сум1, що перевищуе встановлений
граничний розм1р внеску, в раз1 неможливост1 i'x повернення
вщповщним ф1зичним особам

2.2.5

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв, що надшшли до виборчих фонд1в п1зн1ше н1ж за
день до дня голосування (шсля дня повторного голосування)

2.2.6

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного мюцевого
бюджету внесюв вщ oci6, не визначених у частиш першш статт1 72
Закону Украши "Про мющлн вибори" (юридичн1 особи, громадськ1
оргашзацй' тощо)

2.3
2.4

Повернення помилкових надходжень к о п т в
Банк1вськ1 послуги, як1 не пов’язаш з вщкриттям i закриттям
рахунку та його функц1онуванням

Усього перераховано коптов з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Загальний розлйр виборчого фонду (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) - (2.1 + 2.2 +
2.3 + 2.4)
3. Використання к о н т в виборчого фонду

-

"
169602,74

Виготовлення матер1ал1в передвиборно! агггацн
(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5)

130954,74

Друкованих матер1ал1в (плакаДв, лист1вок, буклепв та шших
аптацш них матер1ал1в)

91514,68

3.1.1
3.1.2

В1деозапис1в

-

3.1.3

Ауд1озапис1в

-

3.1.4

Предмет1в, матер1ал1в (сувен1р1в, канцтовар1в тощо)
з використанням пр1звищ чи зображень (портрет1в) кандидат1в

3.1.5

Придбання" канцтовар1в, паперу, 1нших предм ета i матер1ал1в для
виготовлення матер1ал1в передвиборноГ аг1тацй'

3.1

3.2

Використання засоб1в масово! шформацй* (3.2.1 + 3.2.2)

39440,06

19708

Оплата еф1рного часу (3.2.1 Л + 3.2.1.2)

-

3.2.1.1

на телебаченн1

-

3.2.1.2

на радю

-

3.2.1

№ з/п

Найменування стат п

3.2.2

Публшування аптацш них матер1ал1в у друкованих засобах масово!
шформацп

Сума
(грн)
19708

3.3

1IIini послуги, пов’язаш з проведениям передвиборно! аптацп
(3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + 3.3.6 + 3.3.7)

3.3.1

Транспорты! послуги для реалтзащ! заход1в передвиборно'! аптацп
(перевезення виборчих лист!вок, плакатсв, техн!чних засоб1в та
обладнання для ведения передвиборно! аг!таци, а також !нших
предменв i матер!ал1в, пов’язаних i3 передвиборною аптащею)

3.3.2

Оренда будинк!в i прим!щень для проведения публ!чних дебатгв,
дискусш, круглых стол!в, прес-конференц!й стосовно положень
передвиборно! програми кандидата, а також для виготовлення
матер!ал1в передвиборно! аптацп

3.3.3

Оренда обладнання та техшчних 3aco6ie для ведения передвиборно!
аптацп

3.3.4

Виготовлення (оренда) аптацшних намепв

14040

3.3.5

Оренда прим!щень ycix форм власносп для проведения збор1в
громадян та !нших публ!чних заход!в передвиборно! аптацп

4900

3.3.6

Виготовлення (оренда) рекламных щштв

-

3.3.7

Послуги зв^язку (3.3.7.1 + 3.3.7.2):

-

3.3.7.1

послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного,
фототелеграфного, факсимильного, документального, мереж та
канал1в передавання даних тощо)

3.3.7.2

послуги поштового зв’язку

3.4

18940

“

-

iHini витрати на передвиборну ariTaniio (розм!щення друкованих
аптацш них матер!ал1в чи пол!тично! рекламы на н о аях зовн!шньо!
рекламы; проведения концерт1в, вистав, спортивных змагань,
демонстрацй фшьм1в та телепередач чи !нших публ1чних заход!в за
пщтримки кандидата, а також оприлюднення !нформаци про таку
шдтримку тощо)

Публ!кування рекв!зипв поточного рахунку виборчого фонду
кандидата в друкованих засобах масово! шформацп
Сума витрат виборчого фонду (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 +3.5)

“

3.5

169602,74

Залишок коигпв 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)

0,00

у тому числи сума штрафных санкцш, перерахованих виконавцями
за укладеними договорами

'

Звгг подано "29" грудня 2017 року
Розпорядник к о п т в
поточного рахунку
виборчого фонду
(тдпис)

Секретар
Центральное виборчоё ком ки

(пр1звище та шщали)

Т. ЛУКАШ

Додат ок 5
до постанови Центрально! виборчо! колйсн
eid 1 вересня 2015 року № 210

форма № 3
КОНСО Л1ДО ВА Н И Й 3BIT
про надходження коштчв на поточш рахунки виборчого фонду мгсцевоТ оргаш зацп полггично 1 п арта, канди дата в депутати вщ яко!
зареестроваш в багатомандатному виборчому окруз1, та Yx використання
Г ороднянська О ТГ
(назва вибор1в, адмшютративно-територ 1 ально 1 одинищ)

Городнянська районна п артш н а оргаш защ я «А ргарно '1 партн УкраУни»

2
ПАТ КБ
«Приватбанк»
м .Ч ер ж п в

3
26423051
400366

Усього
(гр.5+гр.6)

4
34225,00

5

6

Усього
(гр.8+гр.9+
гр. 10+гр.11)

7
34224,92

виготовлення
матер1ал1в
передвиборноУ
аптацп

Номер
поточного
рахунку

8

2959,92

Оч 'О
л: со ;—
ас о -а-

р % |
о

5

о. .2
о ю
Ь
й о
Я О
СО К!
м

S

1
-вж
—

9
31265,00

mini послуги,
пов’язаш з
проведениям
передвиборноТ
агггаци

Використано к о н т в (грн)
у тому числи

Надшшло к о н т в (грн)
у тому числи
перерахування
штрафних
санкщй

1

Назва, код та
м1сцезнаходження
банку, в якому
вщкрито
потомний
рахунок

перерахування
кошт1в з
накопичувальн
ого рахунку

Номер зеритор1ального
виборчого округу

(повна назва мгсцевоТ оргашзацп полнично!' партн)

10

S

ЕaГ)

х
О

Г - Ю
S g Я
CD 1 СО

зX

Залишок
Q
^ к о н т в (грн)
3
й
(гр.4-гр.7)
h

Ц

од
с
11

12
0,08

Р азо м

Звгг подано "29" грудня 2017 року
Розпорядник контв накопичувального рахунку
виборчого фонду
(пр1звшце та iHiuiann)

Розпорядник контв накопичувального рахунку
виборчого фонду
(пщпис)

(пр1звище та Ыщали)

И к

Т. 9. 3 - т у

дооат ок 5
до постанови Центральноi виборчо! ком ки
eid 1 вересня 2015 року № 210
форма № 3
КОНСОЛ1ДОВАНИЙ 3BIT
про надходження koiutib на поточш рахунки виборчого фонду мкцевоУ оргашзацн полпичноУ парта, кандидати в депутата вщ яко¥
заресстроват в багатомандатному виборчому окруз1, та Ух використання

Перил MicueBi вибори депутат! в Городнянськсн MicbKoi ради Городнянського району Черншвсько! областз
(назва вибор1в / назва адм1шстративно-територ1ально1 одинищ)

Територ1альна оргашзащя Полггично! партп «Опозицшний блок» у Городнянському райош Чершпвсько! облает!

7077,00

-

7
1768 3 ,6 3

Л__ Д_________ - /J_________ -

8
10606,63

mini витрати
на
передвиборну
агтгацно

7077,00

6

О
я *
‘С
55 О
о , ;а
.5 ю Э
о,
2
i> я
в .Е
Я 5 й
s с&

mini послуги,
пов’язаш з
проведениям
передвиборноТ
аптацн

-

5
1 7 6 83,63

3
а
*2
5
й
Р
о
gв

використання
засоб1в масовоТ
шформацн

4
17683,63

о

Разом

17
-

3
26424051
400655

Усього
(гр.8+гр.9+
гр.10+гр.11)

О

-

Усього
(гр.5+гр.6)

о

2
Г1убл1чне акщонерне
товариство
комерщйний банк
"Приватбанк", код
банку 353586,
Черншвська обл.,
Городнянський
район, м. Городня,
вул. Трощька. буд.

Номер
поточного
рахунку

Використано конгпв (грн)
У тому ЧИСЛ1

-^4-

1

Надшшло конгпв (грн)
у тому числ1
перерахування
штрафних
санкщй

Назва, код та
мнщезнаходження
банку, в якому
вщкрито
поточний
рахунок

перерахування
КОНГПВ 3
накопичувальн
ого рахунку

Номер територ1ального
виборчого округу

(повна назва мюцевоУ оргашзацн полггичжн партп)

Зал ишок
конгпв (грн)
(гр.4-гр.7)

9

10

11

12
0,00

7077,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7077,00

-

-

0,00

Зв1т подано "27" грудня 2017 року
Розпорядник конгпв накопичувального рахунку
виборчого фонду

Левювський М.П.
(щнзвшце та йнщали)

щ

г т

г

Розпорядник коигнв накопичувального рахунку
виборчого фонду
X;
C4i

Левювський М.П.
(пр1звище та йнщали)

Додаток 3
до постанови Центрально? виборчо? ком ки
eid 1 вересня 2015 року № 210
форма № 2
3 B IT

про формування виборчого фонду мищево! оргашзаци полггично1 партн,
кандидати в депутата вщ яко! зареестроваш
в багатомандатному виборчому окруз!
Перил вибори депутата сшьських, селшцних, мюьких рад об’еднанних територ1альних
громад i вщповщних сшьських. селищних, м1ських пхгнв 24 грудня 2017 року.
(назва вибор1в, адм1тстративно-територ1ально! одинищ)

ГОРОДНЯНСЫСА РАЙОННА ПАРТ1ЙНА ОРГАН13АЦ1Я П0Л1ТИЧН01 ПАРТП
«НАШ КРАЙ»
(повна назва мюцево! оргашзаци политично! парта)

ПАТ КБ «ПриватБанк», код 353586, рахунок № 26422051400378
(назва та код банку, в якому вщкрито поточний рахунок, № рахунку)

Код C T a i r i

Сума
(грн)

Найменування статп

1. Надходження кошНв на накопичувальний рахунок виборчого фонду М1Сцево¥
орган1зацн партн
1.1

Власш кошти мюцево!’ оргашзацй' партн

1.2

Внески кандидата, включених до виборчого списку
кандидата у депутата вщ мюцево'! оргашзацп партп

1.3

Добровшьн1 внески ф1зичних oci6

1.4

Надходження вщ oci6, не визначених у частиш перш1й
с т а т 72 Закону Украши "Про Micneei вибори"
(юридичш особи, громадськ1 орган1зацн тощо)

1.5

Помилков1 надходження кошНв

30 344,80

Усього надшшло к о н т в на накопичувальний рахунок виборчого
фонду мкцево'! орган1зацн партн (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)

30 344,80

2. Перерахування к о н т в i3 накопичувального рахунку виборчого фонду мнсцево'1
оргашзаци партн
2.1

Повернення добровшьних внескчв ф1зичним особам
(2.1.1.+ 2.1.2)

2.1.1

Повернення ф1зичним особам внеск1в, вщ яких
вщмовився розпорядник накопичувального рахунку

2.1.2

Повернення ф1зичним особам внесив у сум1, що
перевищуе встановлений граничний розм1р внеску

2.2
2.2.1

Перерахування к о н т в до бюджету АР Крим чи
вщповщного мюцевого 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 вщповщного
мюцевого бюджету внесюв шоземщв та oci6 без
В ю у л /У У

громадянства
2.2.2

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного
м1сцевого бюджету внесюв аношмних жертводавщв

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного
м1сцевого бюджету внесюв ({нзичних oci6, вщ яких
вщмовився розпорядник накопичувального рахунку, в
раз! неможливостх Yx повернення вщповщним
ф1зичним особам

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного
м1сцевого бюджету внесюв ф1зичНих oci6 у сум1, що
перевищуе встановлений граничний розм1р внеску, в
раз1 неможливост1 хх повернення вщпов1дним
ф1зичним особам

2.2.5

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного
м1сцевого бюджету внесюв, що над1йшли до виборчих
фон;йв шзшше н1ж за день до дня голосування (дня
повторного голосування)

2.2.6

Перерахування до бюджету АР Крим чи вщповщного
м1сцевого бюджету внесюв вщ oci6, не визначених у
частиш пернпй статт1 72 Закону Украши "Про м1сцев1
вибори" (юридичн1 особи, громадсью органiaani'i
тощо)

2.3

Повернення помилкових надходжень к о н т в
Банювсьш послуги, як1 не пов’я за т з вщкриттям i
2.4
закриттям рахунку та його функщонуванням
Публ1кування рекв1зит1в накопичувального
2.5
рахунку в друкованих засобах масово! хнформацн
Усього перераховано к о п т в з накопичувального рахунку виборчого
фонду мкцево! оргашзацн партн (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)
Загальний розлпр виборчого фонду
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)

30 344,80

Звгг подано " J-jf " грудня 2017 року
Розпорядник к о п т в
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Срмоленко 1рина Володимир1вна
(пр1звище та iпiц!али)

Додаток 4
до постанови Центральной виборчо 1 колнси

Додат ок 1
до постанови Центральное виборчоё комёси
eid 1 вересня 2015 року № 210
форма №1

3BIT
про надходження к о н т в на поточний рахунок виборчого фонду
мйсцевоТ оргашзацн полпичноТ партн, кандидати в депутати ввд яксн
зареестроваш в багатомандатному виборчому окруз1, та Тх використання
Вибори Городнянсько)' MicbKoi ради та Городнянського м1ського голови об»еднано!
територ 1ально 1
громади.
(назва виборш, адм1тстративно-теригор1ально1 одинищ)

Городнянська районна в Чернш вськш обласН оргашзащя napxii «Блок Петра Порошенко
«Солвдаршсть»________________ __________________________________________________
(повна назва шсцево! оргашзацн полгеично! партн)
ПАТ КБ Приватбанк, 353586,
№26425051400869_____________ __ _____________________________________________________________
(назва та код банку, в якому вщкрито поточний рахунок, № рахунку)

№ з/п

Найменування стагп
1. Надходження к о н т в на поточний рахунок виборчого фонду

1.1

Перерахування кошт) в з накопичувального рахунку виборчого фонду

1.2

Перерахування штрафних санкц)й виконавцями за укладеними
договорами

Сума (грн)
6253,00

Усього надшшло к о н т в на поточний рахунок виборчого фонду (1.1 + 1.2)
2. Використання к о н т в виборчого фонду
2.1

Виготовлення матер1ал1в передвиборно! аптацн
(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5):

2.1.1

Друкованих матер1ал)в (плаката, листаок, буклета та )н ти х
аптацш них матер)ал)в)

2.1.2

В)деозапис)в

2.1.3

А удю запист

2.1.4

П редм ета, матертл)в (сувен ф т, канцтовар)в тощо), що мштять
в)зуальш зображення назви, символ)ки, прапора партн

2.1.5

Придбання канцтовар)в, паперу, )нших предм етт i MaTepianiB для
виготовлення матер1ал)в передвиборно)' аптаци

2.2
2.2.1

Використання засоб1в масовоУ шформацн (2.2.1 + 2.2.2):
Оплата еф)рного часу (2.2.1.1+ 2.2.1.2):

2.2.1.1

на телебаченш

2.2.1.2

на рад io

2.2.2
2.3

6253,00

Публ)кування аптацш них матер) ал ie у друкованих засобах масово)
шформацн

6253,00

1нш1 послуги, пов’язаш з проведениям передвиборно! агггацн
(2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6+2.3.7):
аьу. №
Ж

й > .в о д

№ з/п
2.3.1

Найменування статт1
Транспорта! послуги для реал 1зацй заход ie передвиборно! аптацн
(перевезення виборчих лиспвок, плакат!в, техн!чних 3aco6ie та
обладнання для ведения передвиборно! аптацн, а також шших
предмет!в i матер!ал!в, пов’язаних i3 передвиборною аптащею)

2.3.2

Оренда будинк!в i прим!щень для проведения публ!чних дебат!в,
дискус!й, круглих стол!в, прес-конференц!й стосовно положень
передвиборних програм та полпично! д!яльност! мюцево! оргашзацп
партп, а також для виготовлення матер!ал!в передвиборно! аптацн

2.3.3

Оренда обладнання та техшчних засоб!в для ведения передвиборно!
аптацн

2.3.4

Оренда прим щ ень ycix форм власност! для проведения збор!в
громадян та !нших публ!чних заход!в передвиборно! аптащ !

2.3.5

Виготовлення (оренда) рекламних щит!в

2.3.6

Виготовлення (оренда) аптацш них намет!в

2.3.7

Послуги зв’язку (2.3.7.1+2.3.7.2):

Сума (грн)

2.3.7.1

послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного,
фототелеграфного, факсимшьного, документального зв’язку, мереж та
канал!в передавання даних тощо)

2.3.7.2

послуги поштового зв’язку

2.4

1нш1 витрати на передвиборну аптащ ю (розм 1щення друкованих
аптащ йних матер1ал!в чи пол!тично! реклами на носшх зовн!шньо!
реклами; проведения концерне, вистав, спортивних змагань,
демонстращ! фтьм1в та телепередач чи !нших публ!чних заход!в за
п1дтримки м!сцево! оргашзацп пари!, а також оприлюднення
шформацй про таку п1дтримку тощо)

Усього використано к о н т в з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Залишок к о н т в на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1 + 1.2) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

6253,00
0

у тому числи сума штрафних санкцш, перерахованих виконавцями за
укладеними договорами

Звп подано "__29__"__________12________ 20_17_ року

Розпорядник к оптв
поточного рахунку
виборчого фонду

Секретар
Центрально/ ' виборчог

KO M icii

Т. ЛУКАШ

форма №1
3 B IT

про надходження к о н т в на поточний рахунок виборчого фонду
мкцевоУ органгзацп полггичнсм партй', кандидати в депутати вщ якоУ
зареестроваш в багатомандатному виборчому окруз1, та Ух використання
Перпп вибори Городнянсько'У MicbKoi ради та Городнянського мюького голови об’еднано'У
територ1ально‘Угромади, м. Городня Чершпвсько'У обласД
(назва вибор1в, адмшютративно-територ1ально1 одинищ)

Городнянська районна оргашзащя полНично'У парДУ «Нащональний корпус»
(повна назва мюцевоТ оргашзацн полггичноУ партй)

Черш пвське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черш пв, поточний рахунок №26426051400590
(назва та код банку, в якому вщкрито поточний рахунок, № рахунку)

№ з/п

Найменування статД
1. Надходження к о п т в на поточний рахунок виборчого фонду

1.1

Перерахування к о п т в з накопичувального рахунку виборчого фонду

1.2

Перерахування штрафних санкцш виконавцями за укладеними
договорами

Сума (грн)
16000
-

Усього надшшло к о п т в на поточний рахунок виборчого фонду (1.1 + 1.2)

16000

2. Використання к о п т в виборчого фонду
Виготовлення матер1а.пв передвиборноУ агггацн'
(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5):

15572,16

2.1.1

Друкованих M aTepiajiiB (плакаДв, лисДвок, буклеДв та шших
аптацш них матер1ал1в)

15572,16

2.1.2

ВщеозапиДв

-

2.1.3

Ауд1озапис1в

-

2.1.4

ПредмеДв, матер1ал1в (сувен1р1в, канцтовар1в тощо), що мютять
в1зуальн1 зображення назви, символпси, прапора партй'

-

2.1.5

Придбання канцтовар1в, паперу, шших предмеДв i матер1ал1в для
виготовлення матер1ал1в передвиборноУ аптащ'У

“

Використання засоб1в масовоУ шформацн' (2.2.1 + 2.2.2):

-

Оплата еф1рного часу (2.2.1.1 + 2.2.1.2):

-

2.2.1.1

на телебаченш

-

2.2.1.2

на радю

-

Публ1кування аг1тац1йних матер1ал1в у друкованих засобах масовоУ
шформаци

-

2.3

1нш1 послуги, пов’язаш з проведениям передвиборноУ агггацн'
(2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6+2.3.7):

-

*

2.3.1

Транспортш послуги для реатзащ'У заход1в передвиборноУ ariT anii'
(перевезення виборчих лисДвок, плакаДв, техшчних 3 a c o 6 iB та
обладнання для ведения передвиборноУ ariT anii', а також шших
предмеДв i M aTepiajiiB, пов’язаних i3 передвиборною аптащ ею)

2.3.2

Оренда будинюв i прим щ ень для проведения публ1чних дебаДв,

-

2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

__

oLs
I °{.

№ з/п

Найменування статп
дискусш. круглих c r o jiiB , прес-конференцш стосовно положень
передвиборних програм та полггично'У Д1яльносп мкщево'У оргашзацп
n a p T ii, а також для виготовлення матер1ашв передвиборно'У ariT an iV

Сума (грн)

2.3.3

Оренда обладнання та техшчних засоб1в для ведения передвиборно'У
аптащУ

2.3.4

Оренда прим щ ень ycix форм власностт для проведения збортв
громадян та шших публ1чних заходив передвиборно'У аптащУ

-

2.3.5

Виготовлення (оренда) рекламных щит is

—

2.3.6

Виготовлення (оренда) аптацш них намеов

-

2.3.7

Послуги зв’язку (2.3.7.1+2.3.7.2):

-

2.3.7.1

послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного,
фототелеграфного, факсимильного, документального зв’язку, мереж та
каналУв передавання даних тощо)

2.3.7.2

послуги поштового зв’язку

2.4

-

1ннн витрати на передвиборну агггащю (розмпцення друкованих
аптацш них матер1ал1в чи пол1тичноУ рекламы на ношях зовшшньо'У
рекламы; проведения концерт!в. вистав, спортивных змагань,
демонстрацГУ фшьм1в та телепередач чи шших пубтпчних заходiв за
п1дтримки мюцевоУ орган1зац1У партп, а також оприлюднення
шформащУ про таку шдтримку тощо)

Усього використано копгпв з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

15572,16

Залишок конгпв на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1 + 1.2) - (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

427,84

у тому числи сума штрафных санкцш, перерахованих виконавцями за
укладеними договорами

Звгг подано

-

2 0 / / року

Розпорядник K O niTiB
поточного рахунку
виборчого фонду
(пр1звище та Мщали)

Секретар
Центральноi виборчог KOMicii

Т. ЛУКАШ

форма № 3
КОНСОЛ1ДОВАНИЙ 3BIT
про надходження кошНв на поточш рахунки виборчого фонду мкцевоТ оргашзацп полггичноТ парта, кандидата в депутата
ВЩ ЯК01

зареестроваш в багатомандатному виборчому окруз1, та Ух використання
Перин вибори депутаНв ГороднянськоУ хпськоУ ради об’еднаноУ територ1ально1 громади
(назва Bnoopie / назва адм1шстра™вно-територ1ально'( одинищ)

Городнянська районна органгзащя полгтачноТ парта «УкраУнське обеднання п а т р н т в «УКРОП»
Надшшло к о н т в (грн)
у тому чиаш

2

ПАТ КБ
«ПриваБанк»
14360570

3
264220
514008
39

4
7524,00

9

10

шип витрати
на
передвиборну
аптащю

a r iT a u i i

8
6253.00
1008.00
200,00

шип послуги,
пов’язан1 з
проведениям
передвиборно'1

7

використання
засоб1в масовоТ
шформацп

6

M a T e p ia n ie

5

передвиборно!
аптаци

Усього
(гр.8+гр.9
+
гр.10+гр.1
1)

виготовлення

1

Номер
поточного Усього
рахунку (гр.5+гр.6)

перерахування
штрафних
санкцш

Назва, код та мюцезнаходження банку, в
якому вщкрито
поточний рахунок

Використано к о н т в (грн)
у тому числ1

перерахування
контв з
накопичувальн
ого рахунку

Номер територ1ального
виборчого округу

(повна назва мюцево! оргашзащТ полнично! парта)

it

Залишок
копшв
(грн)
(гр.4-гр.7)

12

63,00

Чершпвська обл..,
м. Городня, вул..
Трощька, буд. 17
Разом

7524,00

7461,00

63,00

Розпорядник кон тв накопичувального рахунку
виборчого фонду
Розпорядник кон тв накопичувального рахунку
виборчого фонду

Л /- л ^г'-Ь

