
Пояснювальна записка до 

проміжного Звіту про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови (форми № 4) 
 

 

за період з "05" жовтня  до "14" жовтня 2020 року  
 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Романчук Володимир Іванович 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 

АТК Банк «Приватбанк», код банку 305299, UA283052990000026432036300163 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

Одномандатний виборчий округ 
  (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 

з виборів Городнянського міського голови   
      (депутатів сільських, селищних, міських  рад, сільських, селищних, міських голів) 

 

 

05 жовтня 2020 р. кандидатом на посаду Міського голови до Городнянської 

міської ради  Романчука Володимира Івановича в установі АТК Банк 

«Приватбанк», код банку 305299, з метою фінансування виборчої кампанії по 

перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року було відкрито поточний 

рахунок виборчого фонду № UA283052990000026432036300163 

За звітний період (з "05" жовтня до "14" жовтня 2020 року) на поточний 

рахунок виборчого фонду кандидата надійшло 47817,00 грн. Надходження 

здійснювалися за рахунок власних коштів кандидата  

-власні кошти кандидата – 42117,00; 

         -надходжень від будь-яких інших осіб – 5700,00;  

Повернення добровільних внесків фізичним особам не здійснювалося. 

Перерахування коштів до Державного бюджету України у звітному 

періоді не відбувалося. 

Сума витрат виборчого фонду за звітний період склала 47817,00 грн., в 

тому числі: 

 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації – 47817,00 грн.; 

 Інші витрати на передвиборну агітацію – 0 грн.  

Фактів нецільового використання коштів за звітний період не було. 

Повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами за звітний період не було. 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду станом на 

14.10.2020р. становив 0,00 грн. 

 



Таким чином, за звітний період відсутні факти нецільового 

використання коштів виборчого фонду, відсутні повернення коштів та сплати 

штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами, відсутні будь-які 

випадки повернення добровільних внесків особам і перерахування 

добровільних внесків до Державного бюджету України. 

 

Формування та використання коштів виборчого фонду здійснювалося у 

чіткій відповідності до Виборчого кодексу України, Постанови Центральної 

виборчої комісії від 10 вересня 2020 року № 245 «Про Рекомендації щодо 

контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих 

фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати, 

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови» та інших 

нормативно-правових документів. 

 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду                         ___________                                   Романчук В.І. 
                                                           (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 

 

 

 


