
форма J\b 4
звIт

про надходження та використаIIня KollITiB виборчого фондукандидата в депутати, кандида-га на посаду сiльського,
сели щного, мiського гоJIови

промiжний
(ви,,l звi.гу: пБrЙ"Й *Й.п"uЙl

за перiод з '' Ш '' до '' Ц '' жовтня 20 Л року.- о""
25 жовтня 2020 рок_ч* ъ

1rrазва Ti лБа rlроведсння rrriЙББЙlиборiв)

Ми Iванович

Сдиний багатомандатний виборчий tlкруг
_(::::l9::томандатного! 

€диного сiльського, селиIIlного, мiського виборчого округу)
з виборiв депутатiв_китвськот MicbkoT рали

(лепутатiв сiльських, селищних, MicbKltx рад, сi.,lьських, селищних, мiських голiв)Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фо"ду Щ)рiй Iванович

прiзвиrце" iпл'я (},ci Btacrri iMeHa). rKl OaTb Ia Ho]\tep llаспорта.)

Ат кБ 
"ПРИВАтБАНК,,. Код 14З60570. .,/р ;t uдjззzlв+zоооооzо+зzоооtооs t в(найп,rснуванttя ,га коД банку. В якоrl_r, вi:tкриТо пul,uч,,йПх\,нок. lloi\lep рахунк1,)

Код стаr-гi l lаri;rtеttl,вання ста.гтi

1. Надходження коштiв на поточIlий pu*vrroi,"боlr.поЙ
Кошти мiсцевоi органiзацiТ полiтично',' napri',' rл-
кандидатlв, висунутих мiсцевою органiзацiсю полiтичноi
паптiТ)

Власнi кошти кандидата
вiльнi внески фiзичних осiб

Надходження штрафних санкцiй за укладеними

Поми:lковi надходження коштiв
Усього надiйшло коштiв на поточIrий paxyllo" 

""борчо- фо"ду
(1. 1+1.2+1.3+1.4+1.5 )

2. Перерахування кошrтiв з поточного рахунку виборqбц9
Поверrtення добровiльних BHecKiB qir"*rrи, особам
(2,|.l+2.1.2):
Повернення фiзичним особам лобровi.lIьни* 

"нескЬ, 
uИ

яких вiдмовився розп ик поточIlого paxylrк
повернення фiзичним особам добровi.llьни" вrеск," у cyri
шо перевишус розмiр, установJlений частиною другоIо
cTaTTi 215 Виборчого колексу УкраТни
Перерахування коштiв до бюджету аГ KprrM чи
вiдповiдного мiсцевого бюджеry
(2.2. l +2.2.2+2.2.з +2.2.4)

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного

'!ля осiб. якi через cBoi релiгiйrri псреконаIllIя вiдмовилtlся вiл ttрийня l,t.я рессr.рачiйtrого tto1,1epa облtковt)] картки Ilлатника податкiв таповtlоми;и про ttc вiдповiлllлti KrrHTpo;tK'lKl,ilrй оргаlr i Nlalo,I ь вlдNll].к}, в I]аслор1.1,



Код cTarTi Найrrснуваtrня с га,l,гi C1,1ra
( гrlн )1чlrUцtrбUl U Uк]лжету дооровlльних BHecKiB фiзичних осiб,

вiд яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку
виборчого фонду, в разi неможливостiiх повЪрнЪння
вiдповiдним особам

2.2.2 lIерерахування до бюджету Ар Крим чи вiлповiдного
мiсцевого бюджету лобровiльних BHecKiB у cyмi, що
перевищу€ розмiр, установлений часl.иною другою
:зцi 215 Виборчого кодексу УкраТни
llерерахування до бюлжету Др Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету лобровiльних BHecKiB осiб, якi згiдно з
частиноЮ третьою cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи
не мають права здiйснювати лобровiльнi внески до
виборчого фонду
Перерахувuпr" оо
мiсцевого бюджету BHecKiB, lдо надiйшли до виборчого
фонду пiзнiше останньот п'ятницi перед днем голосування
(днем повторного голосуван ня)

Банкiвськirrо"ffi

2.2.4

?1

2.4 llовернення помилкових IIадходжеIIь коштiв
2.5 ()публiкування реквiзитiв

виборчого фонду в засобах
"IHTepIIeT"

ttакопичувального рахунку
масовоТ iнформацiТ та мережi

Усього перераховано коштiв iз поточного рахун*.т виборчого фонд},
(2. l +2.2+2.з +2.4+2. 5)

JагаJIьнл
(1.1+1.2+

й розмiр виборчого фоIlду
|.3+1.4) - (2.1+2.z+2.з+2.5)

3000,00

J. |Jикористання копlтiв вибпп.rп lЬп

3.1 битрати на провеДення виборчоТкампанiТ(] l 1+] l ?\

3.1.1
придоання канцтоварlв! паперу, iнших предметiв i
матерiалiв для проведення виборчоi кампанil'

з.1.2
послуги, пов язанI з Ilроведенням виборчоТ кампанii
(транспортнi, юридичtti, бухгаIтерськi та iншi послуги,
оренда примiщень, охорона топrо) та iHTtli Rитпя-ги

3.2
биготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацiТ
(З,2.1 +З.2.2+З .2.З+З,2.4+З .2.5+З.2.6):

2400,00

з.2.1

2400.00

3.2.2
э -Z.-,

з.2.4

з.2.5
IIридOання канцтоварlв, паперу, iнших предметiв i
матерiалiв лля виготовлення матерiалiв передвиборноТ
агiтацiТ

з.2.6 tsиготовлення (придоалtня). оренда та встановлення
агiтацiйних HaMeTiB

з.з rrя засоOiв MacoBoi lH iTr1 ,l l+1 ? 
'\



Кол стат-гi (il,лrа
(,,рн)

3.3.1

3.3.1.1

з.з.l,2

J,J.Z

з.4

3.5

3.5.1

з.5.2 оренда оудинкIВ l примlщеIlь ycix форм власностi д.ltя
проведення публiчних дебатiв. лискусiй,. круглих столiв,
пресконференrliй, зборiв громадяr{ та iнluи.х публiчних
заходiв передвиборноi' агiтацiТ

з.5.3 оренда оOладнання та технlчних засобiв для велення
trередвиборноТ агiтацiТ та виготовлення матсрiалiв
llередвиборноТ агiтацii

3.5.4 розмltцення друковаrIих агtтацiйних матерiалiв чи
полiтичrrоi реклами на носiях зовнiшньоТ реклами
(бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тоrцо)
послуги зв'язку (з.5.5

3.5,5.1
пос,цуZu е,цекmрччtlо?о зв'язку (mе:tефоl шсlzо, mе.пеерафноzо,
ф о m о m е л е z р а ф н cl z о, ф а к с u,ъt i л ь н о z о, с) о ку.r, n n. о,, о,, о rЪ
зв'язку, .1lереэr mа KattalliB переОавшlllrl OaHux mощо)

з.5.5.2 пос.7 v?l,t поu,t m( )во?о зв' я ?л,|,

Illшi витрати на передвибор,rуГ
(розповсюдження виборчих лисr.iвок. плакатiв та iнших
друкованих агiтаltiйних матерiалiв чи друкованих видань,
у яких розмiщено матерiали передвиборноi агiтацiТ;
проведення мiтингiв, походiв, демонстрацiй. концертiв,
вистав, спортивних змагань, демонстрацiТ фi;rьмiв та
телепередач, iнших публiчних заходiв за пiдтримки
кандидата, а також оприлюдненrrя iнформацiт про таку
пiдтримку тощо)

3.б

Ycboгo використано кош.гiв з по-l-очtIого
(3. l +з.2+3.з+3.4+3.5+3.6)

рахунку виборчого фонду

Залишок коштiв на поточIrоrу pu*y
(1.1+1.2+l .)+l.ц+t.s) - (z.t+z.z+2,з+z.ц+2.5): (зJl!? |з.з+j.++з.З+з.о;:

| у тому числ1: надходження штрафних санкцiй за
I

l укладеними договорами

2400,00

600,00

Звiт подано "19" жовтня 2020_ року
Розпорядник копlтiв
поточного рахунку

(пi.itllис) (прiзвлtttlс.га iнirlirэ-,rи.1


