Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партії та їх використання

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "07" до "14" жовтня 2020 року
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сіль
ських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА
"НАРОДОВЛАДДЯ"
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», КОД 14360570
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

номер рахунку UA693052990000026420006200830
Територіальний виборчий округ № 1650
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду Кутняк Святослав Вікторович
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Код статті

3376611931
(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Найменування статті

Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1

Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого
фонду

101750,00

1.2

Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами

0

1.3

Помилкові надходження коштів

0

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

101750,00

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду

* 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.

Код статті

2.1

Найменування статті

Сума (грн)

Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2):

0

2.1.1

придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів
для проведення виборчої кампанії

0

2.1.2

послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги,
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати

0

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6):

101750,00

2.2.1

виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок,
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації

101750,00

2.2.2

виготовлення відеозаписів

0

2.2.3

виготовлення аудіозаписів

0

2.2.4

виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації

0

2.2.5

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

0

2.2.6

виготовлення (придбання), оренда та встановлення
агітаційних наметів

0

Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2):

0

2.3.1

оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):

0

2.3.1.1

оплата ефірного часу на телебаченні

0

2.3.1.2

оплата ефірного часу на радіо

0

оплата друкованих площ у друкованих засобах масової
інформації

0

2.4

Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі
"Інтернет"

0

2.5

Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5):

0

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації,
технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної
агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з
передвиборною агітацією)

0

2.5.2

оренда будинків і приміщень усіх форм власності для
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів,
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних
заходів передвиборної агітації

0

2.5.3

оренда обладнання та технічних засобів для ведення

0

2.2

2.3

2.3.2

2.5.1
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Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

передвиборної агітації та виготовлення матеріалів
передвиборної агітації
2.5.4

розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи
політичної реклами на носіях зовнішньої реклами
(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)

0

2.5.5

послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2):

0

2.5.5.1

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

0

2.5.5.2

послуги поштового зв’язку

0
0

2.6

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих
агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких
розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення
мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав,
спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач,
інших публічних заходів за підтримки місцевої організації
політичної партії, а також оприлюднення інформації про
таку підтримку тощо)

2.7

Банківські послуги

0

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду

101750,00

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
3

Повернення помилкових надходжень коштів

0

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:

0

у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними
договорами

0

Звіт подано "____" _________________ 20__ року
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

______________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

0409-2

О. ГАТАУЛЛІНА
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Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок
виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання
(форми № 1)

проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "07" до "14" жовтня 2020 року

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА
"НАРОДОВЛАДДЯ"
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», КОД 14360570
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

номер рахунку UA693052990000026420006200830
Територіальний виборчий округ № 1650

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів

09.10.2020

Номер розрахункового документа

1

Сума (грн)

101750,00

Усього

101750,00

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
(код статті 1.2)
0409-2

4

Дата
надходження
штрафних
санкцій

Виконавець
(повне
найменування/
прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи –
підприємця)

Номер
розрахункового
документа

0

0

0

Код виконавця
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

Реквізити договору
(дата укладання, номер
та предмет договору)

0

0

Призначення
платежу

0

Усього

Сума (грн)

0
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

Усього

0

4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)

Код
статті

Дата платежу

2.2.1

09.10.2020

Номер
розрах
унково
го
докуме
нта

3

Отримувач (повне
найменування/ прізвище,
ім’я,
по батькові фізичної особи
– підприємця)

ТОВ «ЦМIК
ЦЕНТР»

Код отримувача
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

38800153

Призначення платежу

Оплата послуг з
виготовлення
друкованих
агiтацiйних
матерiалiв.
Договiр №1 вiд
09.10.2020

Усього

98813,00

98813,00

5. Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.7)
0409-2

Сума (грн)

5

Дата
оплати послуг

Номер розрахункового
документа

Найменування банку

Код банку (за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

0

0

0

0

0

Усього

0

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

Усього

0

7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям

Дата повернення
коштів

0

Номер
розрахункового
документа

0

Виконавець
(повне
найменування/
прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи –
підприємця)

Код виконавця
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

0

0

Реквізити договору (дата
укладання, номер та
предмет договору)

0

Призначення
платежу

0

Усього

Сума
(грн)

0
0

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок
Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

0

0

0

Усього

0409-2

0
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9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку
на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Дата перерахування коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

0

0

0

Усього

0

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

___________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

0409-2

О. ГАТАУЛЛІНА

7

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 "07" до "14" жовтня 2020 року
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА
"НАРОДОВЛАДДЯ"
(повна назва місцевої організації політичної партії)

_____________________________________________________________
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», КОД 14360570
номер рахунку UA123052990000026423016200708

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду Кутняк Святослав Вікторович
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

3376611931
(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду Сапега Олександр Олександрович
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Код статті

3349217118
(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Найменування статті

Сума (грн)

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду
1.1

Власні кошти місцевої організації політичної партії

101750,00
0

1.2

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

1.3

Добровільні внески фізичних осіб

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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Код статті

1.4

Найменування статті

Помилкові надходження коштів

Сума (грн)

0

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого
фонду місцевої організації політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4)

101750,00

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

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

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

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

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

2.3

Банківські послуги

0

2.4

Повернення помилкових надходжень коштів

0
0

2.5

Опублікування реквізитів накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах масової інформації та
мережі "Інтернет"

2.2

2.2.3

2.2.4

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні
рахунки виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
0409-2

9

0
101750,00

Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

3

Перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду

101750,00

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3

0

Звіт подано "____" ________________ 20___ року
Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

___________

________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

___________

________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

0409-2

О. ГАТАУЛЛІНА

10

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 "07" до "14" жовтня 2020 року
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА
"НАРОДОВЛАДДЯ"
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», КОД 14360570
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

номер рахунку UA123052990000026423016200708
1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

09.10.2020

3

101750

Усього

101750

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)

0

0

0

0

Усього
0409-2

0

11

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

Усього

0

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)

0

0

0

0

Сума (грн)

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

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

0

0

Номер
розрахункового
документа

0

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

0

0

Усього

0409-2

Код юридичної
особи
(за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

0
0

12

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

Усього

0

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 2.4)
Дата
повернення
коштів

0

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

Усього

0

9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет"
(код статті 2.5)
Дата
перерахування
коштів

Номер
розрахункового
документа

Отримувач (повне
найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи –
підприємця)

Код отримувача
(за ЄДРПОУ/РНОКПП)

Сума (грн)

0

0

0

0

0

Усього

0

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду
(код статті 3)

Номер поточного рахунку

Дата перерахування коштів

UA693052990000026420006200830 09.10.2020

Усього

0409-2

Номер розрахункового
документа

1

Сума (грн)

101750,00

101750,00

13

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

___________
(підпис)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

________________________
(прізвище та ініціали)

___________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

0409-2

О. ГАТАУЛЛІНА
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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 "07" до "14" жовтня 2020 року
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА "НАРОДОВЛАДДЯ"
(повна назва місцевої організації політичної партії)

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду

Кутняк Святослав Вікторович
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

3376611931
(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду

Сапега Олександр Олександрович
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

*

0409-2

3349217118
(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

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.

15

Надійшло коштів (грн)

9

11

інші послуги, пов’ язані
з проведенням
передвиборної агітації
(код 2.5)
інші витрати на
передвиборну агітацію

(код 2.3)
розміщення матеріалів
передвиборної агітації в
мережі "Інтернет" (код 2.4)

(код 2.2)
використання засобів
масової інформації

(код 2.1)
виготовлення матеріалів
передвиборної агітації
10

12

13

повернення помилкових
надходжень (код 3)

8

(код 2.6)
банківські послуги
(код 2.7)

7

15

16

1

2

3

4

5

1560

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
«ПРИВАТБАНК»,
КОД 14360570,
вул. Січових
Стрільців, 103

UA69305
29900000
26420006
200830

101750,0
0

10175
0,00

0

0

98813,00

0

98813,
00

0

0

0

0

0

0

2937,00

101750,0
0

10175
0,00

0

0

98813,00

0

98813,
00

0

0

0

0

0

0

2937,00

Разом

6

витрати на проведення
виборчої кампанії

усього
(гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7)

помилкові надходження
коштів (код 1.3)

Номер
поточного
рахунку

надходження
штрафних санкцій (код
1.2)

знаходження
банку, в якому
відкрито
поточний
рахунок

Залишок
коштів (грн)
(гр. 4 –
гр. 8)

у тому числі

усього
(гр. 9 +гр. 10 +
гр. 11+ гр. 12+
гр. 13 + гр. 14 +
гр. 15+ гр. 16 )

у тому числі

надходження коштів з
накопичувального
рахунку (код 1.1)

Номер
територіального
виборчого округу

Найменування,
код та місце-

Використано коштів (грн)

14

17

Звіт подано "____" ________________ 20___ року
Розпорядник коштів накопичувального
рахунку виборчого фонду

___________

________________________

___________

________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Розпорядник коштів накопичувального
рахунку виборчого фонду

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар Центральної виборчої комісії

0409-2

О. ГАТАУЛЛІНА
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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 "07" до "14" жовтня 2020 року
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА
"НАРОДОВЛАДДЯ"
(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)

1560

09.10.2020

1

101750,00

Усього

2. Відомості про надходження штрафних санкцій
за укладеними договорами
(код статті 1.2)
Номер
територіальн
ого виборчого
округу
(в порядку
зростання)

Дата
надходження
штрафних
санкцій

Номер
розрахункового
документа

Звіт Команда Левченка Народовладдя.doc

Виконавець (повне
найменування/
прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи –
підприємця)

17

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
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

Усього

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
розраху
нкового
докумен
та

1560

2.2.1

09.10.20
20

Отримувач (повне
найменування/
прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи – підприємця)

Код
отримувача
(за
ЄДРПОУ/
РНОКПП)

ТОВ «ЦМIК
ЦЕНТР»

3880015
3

3

Призначення
платежу

Сума
(грн)

Оплата
послуг з
виготовлення
друкованих
агiтацiйних
матерiалiв.
Договiр №1
вiд 09.10.2020

Усього

98813,00

98813,00

5. Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.7)
Дата
оплати послуг

Номер розрахункового
документа

Звіт Команда Левченка Народовладдя.doc

Найменування банку

18

Код банку (за ЄДРПОУ)

Сума (грн)

0

0

0

0

0

Усього
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

Усього

0

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

Номер
територіального
виборчого
округу
(в порядку
зростання)

Дата
повернення
коштів

0

0

Номер
розрахункового
документа

Виконавець
(повне
найменування/
прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи –
підприємця)

0

0

Код виконавця
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

Реквізити
договору
(дата
укладання,
номер та
предмет
договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

0

0

0

0

Усього

0
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок

Номер
територіального
виборчого округу
(в порядку зростання)

Дата перерахування

Номер розрахункового
документа

Сума (грн)

0

0

0

0

Усього

0

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків
на накопичувальний рахунок виборчого фонду
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Номер
територіального
виборчого округу
(в порядку зростання)

Дата перерахування

Номер розрахункового
документа

Сума (грн)

0

0

0

0

Усього

0

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

___________
(підпис)

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

Звіт Команда Левченка Народовладдя.doc
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