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форма Nэ 2
звIт

про формування виборчого фонду мiсцевоТ органiзацil полiтичноi партii
ПРОМIЖНИИ

(вид зв@Iпромiхсffi . остаточrшrй)

за перiол з "30" вересня 202l року до "20" жовтня 202l року

Позачерговi вибори дегцлатiв Карлiвськоi MicbKoi ради Полтавського району Полтавськоi

Розпорядник коштiв
накопичуваного рахун
виборчого фонду,

прiзвлпttе, iм'я (уо вrвсй iмеrп) по бrтъковi (за rиявносгi) (кол и РНОКПГУсеlrlя та номер шпспqтв-)

Розпорядник коштiв
накопичуваного рахунку
виборчого фонду_ (к@)

. - Дш oci6, якi чqrез cBoi ре.пiгiйrri перконання вiдмовилrrся вiд прийняття росстрацiйноm номора облiковоi картки платнпка пода TKiB та
повiдомили про uе вiдповiднкй контроrпоючий орган i мають вiдмiтку в паспортi.
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(назва та дата проведеr*rя йсцевш

(повна назва мiсцевоi оргtrrriзаrrii полirтт,*rоi паргii)

(наймекраrшя та код баrку, в якому вiщрлtю н.lкопиtl\вштьrтий рахунок, номер рахlttку)

Код стдrгl Нал"пrеrr5,вшлrя cTnTTi С5тuа (грн)

1. Надходження коштiв на накопичувальний Dахyнок вибоDчого фонду
1.1 Власнi кошти мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii 187 417.60

|.2
Внески кандидатiв, вкJIючених до виборчого списку
кандидатiв у депутати вiд мiсцевоi органiзачii полiтичноi
партii

0,00

1.3 добровiльнi внески фiзичних осiб 0,00
1,4 Помrrлковi надходження коштiв 0.00

Усього надiйшло коштiв на накопичувRльний рахунок виборчого
фонду мiсцевоi органiзацii полiтичноi партiТ (1 l+1,2+1.3+1.4)

187 477,6а

2. Перерахyвання коштiв iз накопичyвального рахyнкy виборчого Фонду

2.1
Повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
Q.\.| + 2.|.2\

0,00

2.|,|
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB,
якrгх в iдмовлlвся розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду

вiд 0,00

2.т.2
Повернення фiзrtчним особам добровiльних BHecKiB у cyMi,
що перевичуе розмiр, установленrrй частиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу Украiни

0,00

2.2
Перерахування коштiв до бюджету АР Крим
.lи вiдповiдного мiсцевого бюджету
(2.2.|+2.2 2+2 2 з+2,2.4\

0,00

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджегу добровiльнrrх BHecKiB фiзичних осiб,
вiд яких вiдмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фоrду, в разi неможJIивостi ix
поверненнJI вiдповiдним фiзlrчним особам

0,00



код стдттi Нпlfoirен5rвшпrя стлттl С)ма (грн)

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету лобровiльних BHecKiB у cyмi, що
перевищуе розмiр, установлений частиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу Украiни

0,00

2.2.3

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету.шобровiльнrтх BHeckiB осiб, якi згiдно з
частиною третьою cTaTTi 2l5 Виборчого кодексу Украiни
не мають права здiйснювати добровiльнi внески до
виборчого фо"ду

0,00

)1д перерахування до бюджету др Крим чи вiдповiдного
мiоцевого бюджету BHecKiB, що надiлiшли до виборчого
фоrду пiзнiше ocTaHHboi п'ятницi перед днем голосування
(днем повторного голосування)

0,00

2.3 Банкiвськi послуги 0,00

2.4 Повернення помилковнх надходя(ень коштiв 0,00

2.5
накопичувального рахунку
MacoBoi iнформацii та

Опублiкування реквiзитiв
виборчого фонду в засобах
меDежi "IHTeDHeT"

0,00

Усього перераховано коштiв iз накопичувального рахунку
виборчого фонду (2 T+2.2+z 3+2.4+2.5)

0,00

Загальний розмiр виборчого фонду для перерахування на поточнi
рахунки виборчого фонду
(1.1+1 .2+1.з+|.4) - (2 |+2.2+2.з+2,4+2.5)

l87 471,60

3
IIерерахування коштiв з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточнi рахунки виборчого фонду

l8,1 477,60

Залишок коштiв на накопичувальному рахунку виборчого фонду
(1. l+1 .2+|.3+1.4) - (2 т+2.2+2,3+2.4+2.5) * 3

0,00

Розпорядник коштiв
накопичуваJIьного рахунку
влtборчого фо"ду

Розпорядник коштiв
накопичувfLпьного рахунку
влrборчого фо*rду

т подано "25" жовтня 202l року

Дуленко А.Г._
(прiзвлшце та iцiцiшtи)

(цliзвшде та iнiцiали)(пiдпtс)
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РОЗШИФРОВКА
до Звiту про формування виборчого фонду мiсцевоi органiзацii

полiтичноi партii
(форми ЛЬ 2)

(вид звiry: громirшп,tй, остато,rrпй)

за перiод з "30" вересня 202l року до "2О" жовтня 2021 року

Ia

Полтавськоi областi. 3 1 жовтня 202l року
(назва та дата проведенЕuI мiсцевло< виборЬ)

Полтавська районна партiйна органiзацiя Полiтичноi партii <УКРАiНIД>
(повна назва лriсцевоi органiзацii' полiтичrrоi гиргii)

АТ КБ "ПРИВАТБАНК". код банку l4360570. рахунок Jф
UАз 03 05299000002б423 00 1 200207

(Наiшенуъаt*tя та код баrп<у, в ,кому вiдсрлпо ликогпtчувалыпй рахунок, номер рахуtпсу)

1. BиoMocTi про надходження власних коштiв мiсцевоi оргапiзачii полiтичноi партii

2. ВiдОмОстi про надходrкення BHecKiB кандидатiв, включених до виборчого списку
кандидатiв у лепутати вiд мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii

3. Вiдомостi про надходя{ення добровiльних BHecKiB фiзичних осiб

(кол cTaTTi 1.1)
дата надходженн коштlв I,IoMep розрахункового лоNмента Счмп (грн)

04. l0 2 ) з7 577.60
04.10.2 6 6 000,00
07,l0.2 7 l20 000.00
13.10.2 8 lб 000.00
l8. l0.2 9 7 900,00

Усього |87 477,60

(код cTaTTi l,2)
Дата

}lадходженllя Но лtе р роз р axyr коа ого докJ-[rен т а
Прiзвище, iм'я o/ci шдснi iMeHa), по батьковl

(}а н8явностl) ffi}цllдатп
Сума
(rрн)

0 0 n 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00

Усього 0,00

(код cTaTTi 1.3)
Д{пта

надходreння IloMep розрах5пrкового доrý/мент,
Прiзвище, lм'я (yci шаснl iMeHa), по батьковi

(за нsявностi) фiзrtчноi особи
CyMl
(грн)

0 0 0 0,00
0 0 0 0"00
0 0 0 0,00

Усього 0,00
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Дата
надходження

коrптiв

Номер
розрахункового

доltументп

Найменуваиня юрltдllчrrоi
особl/rrрiзвиulе, iм'я (yci шаснi

ilreHa), по бптьковi
(}8 ноявностi) фiлrчноi особи
a6lallчHoi особи - пlпrrоисмuя)

код особlr
(за еЛРПОУ/РНОКIШI

фiзlrчноi особtt -
пiдпрltслrчя)

Сума (грн)

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00

Усього 0.00

4. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на накопичувальниЙ рахунок
(ко.ч cTaTTi 1.4)

5. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам

б. Вiдомостi про перерахування коштiв до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету

(кол cTaTTi 2.2.|, 2.2.2, 2.2.З, 2.2.4)

код cTaTTi 2. ,2.
,)

Код cTaTTl ,Щатл повернення
BHeclý

IjIolrep розрахуrrкового доrýмеrlта
Прlзвrtще, iм'я (yci шаmi iMeHa),

по батьювi (за наявнштi) отрlшqва.lа
Сулlа (грн)

0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00

Усього 0,00

Код стдттi
Ддта

персрахування
BHeclý

Номер
роfрах)rнкового

доlryм€нта

[Iайменування юрltдlt.rноi особlt/
прiзвище, iм'я ýci mrcнi iMeHa),

по батьковi (за lrлявностi)
фiзичноi особи

код юрltшtчllоi
особи

(за €:.ЦРПОУ)
Сума (грн)

0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0.00

Усього 0.00

7. ВИомостi про оплату банкiвських послуг
код cTaTTi 2.

,Щата
оплатн послуг

Номер розрахунювого
доrq/менто

Найлrеrtуваtrtrя банку Кол баrrку (ra €ДПО}) Сумо (грн)

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00

Усього 0.00

8. Вiдомостi про повернепня помилкових надходжень коштiв
код cTaTTi 2.4

Дата
повернення

юlUтiв

НоiiмснуRаrlllя lоридичrlоi
особи/прiзвttще, iм'я (yci шаснi Код особи

(за €.ЩРПОУ/РНОКtlfl
фiзи.lноi особи -

пiдприсмця)

С}mа (грн)
док}мента

iMeHa), по батьковi
(зл наявностi) фIзнчноi особll
(фiзичrtоi особи - пilцtриемця)

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0.00

Усього 0.00
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код cTaTTi 2.5

[ата
перерахуваl{ня

коштiв

Номер
ршрахунковоrо

доhтментп

OTpltlryBn,r (повне
наitменування/ прiзвllше, iм'я,
по батьковi фiзltчlrоi оmбlt -

пi пппибмllrl

Кол отрнмlrвача
(зв €!РПОУiРНОКIlft) Сулlа (грн)

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0.00

Усьоrо 0.00

10. Вiдомостi про перерахування коштiв з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточнi рахунки виборчого фонду

Розпорядник коштiв
накопичувilльного рахунку
виборчого фонду

Розпорядник коштiв
накопичуваJIьного рахунку
виборчого фо"ду

(пiдмс) (прiзвлпuе та iнiцiали)

(код cTaTTi 3)

Номер поточного paxyнlty ,Щата перерахувпння коштiв
Номер

роf,рахункового Сума (грн)

U ю4з 0 5299000 0026 429 0з 120027 | 04.10.21 l з7 5,17,60

U ю43 0 5299000002б 42903 |20027 1 04.10.2l 3 6 000,00

U А243 0 529900 00026 429 0з l 20027 1 07.I0.2T 9 l20 000,00

U ю43 о52990000026 42903 120027 1 lз,10.2l lз lб 000,00

U ю43 0 529900 00026 429 03 | 2002,7 | 18-10.2l l5 7 900,00

Усього t87 417 "60

озпорядниккоштiв а7
акопичувitльногО рахункУ 4.Т -2 

Дуленко А.г._ИбОРЧОГО фОНДУ 
/ ё*") L-r (прiзвrшдетаiнiчiали)

0409-2
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Bid 1 сrcовmня 2020 poly М 324

РОЗШИФРОВКА
ДО КОНСОлiДованого звiту про надходження коштiв на поточнi рахунки

ВИбОРчОгО фонду мiсцевоi органiзацiТ полiтичноi партii та ik використання

(вид звiry: гщоruiжпй, остато.*дй)

за перiоЛ з ll30ll вересня 2021 року до "20" жовтня 2021 року

1. Вiдомостi про надходження коштiв з накопичуваJrьного рахункУ виборчого фонду

3. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв
(код cTaTTi 1.З)

(назва та дата l1роведеIIня лtiсцевих виборiв)

(повrrа назва мiсцевоi органiзаIrii полiти.дtоi партii)

код статгi 1.1
Номер

територiшьноrо
вltборчого округу

(в пппяпw rплстянвя\
[пта перерпхування Номер розрах;rнювоrо

доl{,улiента
Сума (грн)

едаrfl{й
багатоматцатrпй
вибоо.по'i oKolT

04.10.2l l з7 577,60

едшй
багатомандатrмй
вибоо.пй oKolT

04. l0.21 3 6 000,00

Сдffflй
багатоматцатrмii
Вибор.дlii о*уг

07.l0 2l 9 I20 000,00

еддпй
багатомандатш-rй
вибоо.пп1 oKolT

l3.10 2l lз lб 000.00

ешlий
багатол,lандатттий
виборчй окр}т

l 8. l0.2 l l5 7 900,00

Усього |87 477"60

2. Вцомостi про надходження штрафних санкцiй
за укладеними договорами

код статгi 1.2
Номер

тернторiшьн
ого виборчого

округу
(в поряд]q

.Щата
надхо_

дже}l1lя
штрафнllх
санкцiй

Номер
ро}рахун-

кового
доlq/мента

Вltконавець (повrlе
найменJ.вання/
прiзвlrще, iм'я,

по батьковi
фiзIrчно[ особlt -

пiппписмlrя\

код
вttконавця

(за €'.ЩПОУ/
рноюIп)

Решiзtlтll договору
(дата ушадання,
ном€р то предм€т

договору)

Прlвна-
че}ll|я

платежу
Сума (грн)

0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0.00

Усього 0,00

ýата
надходкення

KotllTiB

Номер
розрахункового

дочмеl{та

Наiлменування юриди.lноi
особl/прiзвице, iDI'я (yci шаспi lмelra),
по б!тьювi (з! нпявrrштi) фlзlrшrоi шo{itl

(фiзtrrноi шобll - пiлпрltwця)

Код особи
(за €JРПОУРНОКПП

фiзичноi оmби -
пiлппrrгмrlq)

Сума (грн)

0 0 0 0 0.00

80409_2



0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0.00

Усього 0.00

4. Вiдомостi про використання коштiв вибор.16го фонду
(кол cTaTTi 2.|, 2.2,2.З, 2.4,2.5, 2.6)

Номер
територiшь

ного
виборчого

округу
(в порядрry

Код
cTaTTi

Дата
шатежу

Номер
розрахунко

воrо
до\Yмента

Отрнмувач (повне
trаfiмен5паrlня/

прiзвиlце, iм'я, по
бптьковi фiзlrчноi

особи -
пl.щrрп€мця)

Код
отримувача

(за €lРПОУ/
рнок]гг)

Прllзна.lення платежу Сума
(грн)

еддпй
багатоман

дат{Lrй
виборцЙ

округ

2.5,4. 04.10.2l ,7

Пршватне
пiдприемство

кМое
MlCTo>)

з53 l4 l59

оплата
розмiщешrя
друк. агiт.

матерiалiв чи
полiт. реклами

на носiях зовнiш.
ремами зг. ра\,
вiл 04.10.2lp.,
дог. М 3 вiд

01.10.2lp. Без
пдв

5 000,00

еддflffi
багатоман

даттшй
Вtбор.лй

окр}т

2.2.| 04.10.2l 6

Товариство з
обмеженою

вiдповйагьнi
стю

(НIПРон
ТРЕЙД,

44125272

оплата виготов.
друк. матерiалiв
у якI{\ розйщ.

матерiали
передвиборн,

агiтацii зг. рах.
вiд 04.10.2l р.,

дог. М2 вiд
01.10.2l, в т.ч.
пдF-20%
65,40 mн.

з92,40

едrпflй
багатоман

латтпtй
Вlбор.дД

окр)т

2.2.I 04.10.21 4

Товарисгво з
обNfеженою

вiдповiдальнi
сгю

(нIпрон
Т"ЕЙД)

441252,72

оплата виготов.
друк, NIатерiалiв
y яких розýriщ.

матерiали
передвиборн.

агiтацii зг, рах.
вiд 01.10.21 р..

дог. лЪ2 вiд
01.10,21, вт.ч.
пш_20%
l29.60 грн.

,711,60

еддflдi
багатоматл

датtпдl
Виборrцаii

округ
2.2.1 04.10.21 8

Товариство з
обruеженою

вiдповiдалънi
стю

кАВЕЛ'l[4З
АйIl)

414l6983

оплата виготов.
друк, матерiалiв

у якюi розмiц.
IчIатерiаJIи

перелвиборн,
агiтафi зг, рх,
вiд 01.10.21p.,

дог. Ngl вiд
01,10,2lp., Без

плв

lб 800,00

еддflдi
багатоман

даттпдi
ВИбор,пй

округ
2.5.4 04.10.2l 5

Приватне
пiдприемство

(Мо€
MICTO)

3531,1l59

оплата
розпtiщення
друк. агiт.

матерiалiв чи
полiт. реклами

на носiях зовнiш.
рекJIаI!{и зг. ра\.
вй 01.10,21p.,
дог. }ф 3 вй

20 000,00
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01.10.2lp. Без
пдв

Сддfld1
багатоман
даппй

Виборrпй
окруr

))д. 08.10.21 10

Фiзи.lна
особа-

пiдприсмеuь
Вспрсв
Максилt

Юрiйович

Оrшата
виготовлення

матерiалiв
передвиборноi
агiтацii зг. дог.
М 4 вй 08.10.21

р., дод. N9l
(спечифiкшriя)

вiд 08. l0.2l в т.ч.
пш - |626з.зз

гпн.

97 580,00

еддflй
багатоман
датпй

Вибор,дд
округ

2.2.I 08.10.2l l1

Товарисгво з
обплежепою

вiдповйальнi
стю

(АВЕЛ'Д4З
АиН)

4 l4 16983

оплата виготов,
друк. матерiалiв

у яких розмiщ,
шлатерiали

передвиборн.
агiтацii зг. рах.
вiл 08.10.2l р.,

дог. Ngl вiд
01.10.2lp.. лол.
Ns 2 вiд08.10,2l

Без ПlF

l7 б00,00

еддilй
багатоман

датrпй
Вибор,л{ii

округ
z.2.4. 11.10.2l |2

Товариство з
обмеженою

вiдповЦальнi
стю

(АВЕЛ'МЗ
Айнu

4l41698з

оплата
виготовленнrI

матерiалЬ
гrерелвиборноi
агiтацii зг. дог.

Jф 5 вiд08.10.21

р., дод. Jфl
(специфiмuй)
вiд 08.10.21 Без

пдв

3 985.00

СдпflflI
багатоман

даппп1
Вlбор,шй

округ
2.2.I l3.10.2l l4

Товарисгво з

обпrеженою
вiдповiдальнi

стю
кАВЕЛ'l[4З

Ай{,,

4141б983

опilата виготов.
лрук. штатерiалiв

перелвиборн.
агiтацii зг, рах.
Ns 1012-1 вИ

l2. l0.2l р., дог.
J\Ъ l вiд01.10.2l
р., дод. ЛЪ3 вiд

l2.10.21 Без
пдв

lб 800.00

Сддflй
багатоман

датtдй
Виборrпй

округ

2.2,1 18.10.21 |,7

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнi
стю

(АВЕЛ'Д,lЗ
AIa{)

4l4l698з

оплата виготов.
друк. rиатерiалiв

у яких розмiц,
платерiали

передвиборн. зr.
pax.J$ 1018-1вiд
l8.10.21p,, дог.

Jфl вiд
01.10.21p., дод.
]ф 4 вiд 18.10.2l

Без ПДВ

7 920,00

Усього 186 855.00

5. Вiдомостi про оплату банкiвських послуг
(кол cTaTTi 2.7)

.IIата
оплатlI поqпуг

Номер розрах5нкового
доьумента

Наr"tменlъанrt я баrtку Кол банку (за €ДРПОУ) Сума (грн)

0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0,00
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0 0 0 0 0.00
Усього 0,00

б. Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв

7. Вiдомостi про повернення на поточнi рахунки виборчого фонду коштiв,

8. Вiдомостi про повернення коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок

9. Вiдомостi про перерахування залишкiв коштiв з поточних paxyHKiB

Розпорядник коштiв
накопичувального рахунку
виборчого фопду

Розпорядник коштiв
накопичувального рахунку
виборчого фонду

0409_2

(пiдпис)

ll

(код cTaTTi 3)

,IdaTa поверrrення
юштiв

IIомер
розр!ryнкового

доlýlмента

Еа й лrеку"ва н н я юрl цl l чноi
особи/прiзвlllllе, iм'я ýci шаснi ilreHa),

по батьювi (за ноявltостi) фilllчllоi
особlI (фiзичноi особи - пiдпрlrсмця)

Код особи
(за €ДПОУРНОКПП

фiзичпоi оmби -
пiдпрltсмця)

Сума (гря)

0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0,00

Усього 0,00

перерахованих виконавцям

Цомер
територiального

впбор.lого
округу

(в порядlq
]ростоння)

fuта
повер-
нення
коштiв

Номер
роf,рахун-

ковоrо
документа

виконавечь
(повrlе

наймеtrlвання/
прiзвllще, iм'я,

по батьковi
фiзrtчноi особlt -

пi пппиaмl|яl

Код виюlrавця
(за €.ЦРПОУ/

РНОКIIfГ)

ревiзитll
договору

(дата

ушпддння,
номер Tn
предмет

Прltзначення
платежу

CyMl
(rрн)

0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0"00

Усього 0,00

Номер
територiапьного
виборчого округу

(в порядltу зростання)

Щята перерахування Номер розрлхуlrювого
до|q/мента Сума (грн)

0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00

Усього 0,00

на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Номер

терllторiального
вllборчоrо округ5l

(в порядку зростпrrtrя)

.Щата перерахуваtrня IIolrep розраrункового
доьумента Сум, (rрн)

0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00

Усього 0.00

озпорядник коштiв
акопичувального рахунку
иборчого фопду т / __ Дуленко А.Г._

\/ (прiзвище та iнiuiали)

(прiзвище та iнiцiали)


