
ПОЯСНЮВАЛЬНЛ ЗАПИСКА
до промiЖного ЗвiтУ про форМування виборчого фонду мiсцевоi органiзацii

полiтичноi партii (форма ЛЬ2) та ло промiжного КоIIсолIдоВАногО ЗВIТУ про
надходr(еНня коштiВ на поточнi рахунки виборчого фонду мiсцевоi органiзацii

полiтичноi партii та ik використання (форма NЬ3)

за перiод з "30" вересня 2021 року до ''20'' жовтня 202l року

(повна назва мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii)

л9000002642300l
(найменування та код банку, в якому вiдкрито накопичувальний рахунок, номер paxyHKv)

ll

l
(найменування та код банку, в якомУ вiдкритО поточниЙ рахунок. номер рахунку)

30 вереснЯ 2021 рокУ ро3порядНиком накОпичувального рrжунку виборчого фонду
,Щуленко Андрiем Григоровичем, який дiе на пiдставi рiшення Виконавчо.о *o*ir".y
Полтавськоi районноi партiйноТ органiзаuii ПолiтичноТ партii кУIФдIНЦЬ вiд к21>
вересня 2а21 року' було вiдкрито накопичувальний рахунок виборчого фондуПолтавськоi районноi партiйноi органiзацii ПолiтичноТ партii (УКРДII]IД).

30 вересня 2021 рокУ розпорядникоМ поточного рахункУ виборчого фондукапраловим Максимом Миколайовичем, який дiе на пiдставi pi.a"r" Виконавчого
KoMiTeTy Полтавськоi районноi партiйноI органiзацii Полiтичноi партii <укрдIнI$> вiд
<21> вересня 202l РокУ, було вiдкрито поточний рахунок виборчо.о бо"ду Полтавськоi
районноi партiйноi органiзацii ПолiтичноТ партii кУКРАIIil.Ц>,

За звiтний перiоЛ 30.09.2о2|-2о.10 20?1 року на накопичувальний рахунок
виборчогО фо"дУ надiйшлО |87 477 грн. б0 коп, НадхОдження коштiв на накопичувальний
рахунок виборчого фоrду здiйснювалось викJIючно з власнIж коштiв Полтавськоi
районноi партiйноi органiзацii ПолiтичноТ партii (УКРАIIЩI).

на накопичувальнrrй рахунок виборчого фонду не надходили жоднi внески
кандидатiв, вкJIючених до вlrборчого списку кандидатiв у депутати вiд мiсцевоi органiзацii
полiтичноi партii, лобровiльнi внески фiзичних осiб. На накопичувальний рахунок
виборчого фо"ду не надходили помилковi надходженнrI коштiв.

Повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам, перерахуваннJI коштiв до
бюджетУ АР КриМ чи вiдпоВiдногО мiсцевогО бюджегУ з накопичувчIJrьного рахунку
вrrборчого фонду не здiйснювались за звiтний перiод.

З накопичувiUIьного рахунку виборчого фонду не здiйснювалось повернення
помилкових надходжень коштiв, оскiльки вiдсутнi помилковi надходження коштiв.

З накопичуваJIьного рахунку виборчого фонду не здiйснювaIJIись перерахування
коштiв за банкiвськi послуги, за опублiкування реквiзrrтiв накоп[lчув€tJIьного рахунку
виборчого фонду в засобах MacoBoi iнформацii та мережi <Iнтернег>.

За звiтний перiод з накопичувального рахунку виборчого фо"ду здiйснено
перерахування коштiв на поточний рахунок виборчого фоrду
Uю4з05299000002642903|2О027l у cyMi |87 47'| грн. 60 коп.

залишок коштiв на накопичувальному рахунку виборчого фо"ду станом на
20.10.202l становrшь 00 грн. 00 коп.



За звiтний перiод 30.09,2021-20.10.2021 роцу на поточний рахунок виборчого
фонду надiйшло 187 477 грн. б0 коп. Надходження *obriu на поточний рахунок виборчогофо,ду здiйснювалось виключно з накопичувального рахунку виборчого фондуПолтавськоi районноi партiйноi органiзацii Полiтичноi партii <УКРДIFII_[>:UАз 03 05299000002б 423оо 1200207 .

рахунку виборчого фонду за звiтний перiод скJIадае

- Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii * 161 855 грн. 00 коп.- Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi агiтацii - 25 000 грн. О0коп.
Залишок коштiв на поточному

становить 622 rрн.60 коп.
рахунку виборчого фо,rду станом на 21.10 202|

Сума витрат з поточного
18б 855 грн. 00 коп., з них:

Розпорядник коштiв
накопичувального рахунку
виборчого фонду

Формування та використаннJI
вiдповiдностi до виборчого законодавства.

чого фонду здiйснювалось у

"25" жовтня2О2l року

(прiзвище та iнiцiали)

на поточний рахунок виборчого фо"ду не надходили штрафнi санкцii заукладеними договорами, вiдсутнi помилковi надходження коrцтiв.
ПоверненНя помилкОвих надходжень коштiв з поточного рахунку виборчого фондуне здiйснювt}лось, оскiльки вiдсутнi помилковi надходження коштiв,
повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв, перерахованихвиконавцем, повернення коштiв з поточного рахунку виборчого фонду нанакопичувальний рахунок, перерахування зtUIишку коштiв a .rоrо"пrого'рiжунку виборчого

фонду на накопичувальний рахунок не здiйснюuur,".о у звiтному перiодi.
Факгiв нецiльового використання коштiв виборчого фонду за звiтний перiод небуло.


