
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА
до остаточного Звiту про формування виборчого фонду мiсцевоi органiзачii

полiтичноiпартii (форма ЛЪ2) та до остатоIlного консоЛцовднОГО ЗВIТУ про
надходження коштiв на поточнi рахунки виборчого фонду мiсцевоi органiзаuii

полiтичноi партii та ii використання (форма М3)

за перiод з "30" вересня 202l року до "03" листопада 202l рок_у

3l ховтня 2021 року
(я8ва та дата проведення йсцеЪих BlбopiB)

полтавська районна партiйна органiзацiя Полiтичноi партii kykpAiilm>
(повна назва мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii)

АтБАнк" l4з Аз0
(найменування та код банку, в якому вiдtсрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

30 вересня 202l року розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду
,ЩуленкО Андрiем Григоровичем, який дiе на пiдставi рiшення Виконавчого KoMiTeTy
Полтавськоi районноi партiйноТ органiзачii Полiтичноi партii (УкрДIЩI> вiд <2l>
вересня 2021, року, було вiдкрито накопIlчуВальнrrй рахунок виборчого фонду
Полтавськоi раЙонноi партi йноi органiзацi i Полiтичноi партii (УКРЛIЩI>.

30 вересня 20zl року розпорядником поточного рахунку виборчого фонду
капраловим Максимом Миколалiовичем, який дiе на пiдставi рiшення Виконавчого
koMiTeTy Полтавськоi районноi партiйнот органiзацii Полiтичнот партii кукрднцI> вiд
<2l> вересня 202| року, було вiдкрито поточний рахунок виборчого фонду Полтавськоi
районноi партiйноi органiзацii Полiтltчноi партii (УКРДНЦI).

За звiтний перiол 30.09.2021-03.11.2021 року на накопичувальний рахунок
виборчогО фонду надiйшлО |87 477 грн. б0 коп. Надходження коштiв на накопичувальний
рахунок виборчого фонду здiйснювалось виключно з власних коштiв Полтавськоi
районноi партiйноi органiзачii ПолiтичноТ партii (УКРАiIЩI)

на накопичувальний рахунок виборчого фо"ду не надходили жоднi внески
кандидатiв, включених до виборчого списку кандидатiв у лепутати вiд мiсцевоi органiзаuii
полiтrrчноi партii, добровiльнi внески фiзичних осiб. На накопичувальний рахунок
виборчого фо"ду не надходили помилковi надходження коштiв,

ПОВеРНення добровiльних BHecKiB фiзичнлtм особам, перерахування коштiв до
бЮДЖеТУ АР Крим чи вiдповiдного мiсцевого бюджету з накопичувального рахунку
виборчого фо"ду не здiirснювались за звiтнил-t перiол.

з накопичувального рахунку вrtборчого фонду не здiriснювалось повернення
помилкових надходжень коштiв, оскiльки вiдсутнi помилковi надходження коштiв.

з накопичувttльного рахунку виборчого фоr,ду не здiйснювались перерахування
коштiв за банкiвськi послуги, за опублiкування реквiзrrтiв накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах MacoBoi iнформаrrii та мережi KIHTepHeT>.

За звiтний перiод з накопичувального рахунку виборчого фо"ду здiйснено
перерахування коштiв на поточний рахунок виборчого фонду
UЮ4З05299000002б4290З120027| у cyMi |87 47'| грн. б0 коп.

залишок коштiв на накопичувальному рахунку виборчого фоrду станом на
03.11.2021 становить 00 грн. 00 коп.

(найменування та код банку, в якоil{У вiдкритО поточниЙ рахунок, номер рахунку)



За звiтний перiод 3009.2021-03.11202l року на поточний рахунок виборчого
фО"ДУ НаДiйШЛО 187 477 грн. б0 коп. Надходження коштiв на поточний рахунок виборчого
фОПДУ ЗДiйСнЮвалось виключно з накопичувального рахунку вrtборчого фо"ду
ПолтавськоТ раЙонноi партiйноТ органiзачii Полiтичноi партii (УКРАiНlЦ):
UАз 03 05299000002б 42з 00 |20020,7 .

Сума витрат з поточного рахунку виборчого фонду за звiтний перiод складае
187 477 грн. 60 коп., з H}tx:

- Витрати на проведення виборчоi кампанii - 622 грн. 60 коп.
- Виготовлення матерiалiв перелвиборноi агiтацii- 161 855 грн. 00 коп,
- Iншi послуги, пов'язанi з проведеНням переДвиборноi агiтацii _ 25 000 грн. ОО

коп.
Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду станом на 03.11.2021

становить 0 грн. 00 коп.
На поточниЙ рахунок вrrборчого фонду не надходили штрафнi санкцii за

укладеними договорами, вiдсутнi помилковi надход}кення коштiв.
ПОвернення помилкових надход}кень коштiв з поточного рахунку виборчого фонду

не здiriснювiulось, оскiлькrt вiдсутнi помилковi надход}кення коштiв.
ПОвеРнення на поточнttй рахунок виборчого фопду коштiв, перерахованих

в[1конавцеЩ повернення коштiв з поточного рахунку виборчого фопду на
накОп}lЧУВальнrrЙ рахунок, перерахування залишку коштiв з поточного рахунку виборчого
фопду на накопичувальниti рахунок не здiйснюваJIись у звiтному перiолi,

Фактiв нецiльового викорIrстання коштiв виборчого фоrду за звiтний перiод не
було.

Формування та використання ]

вiдповiдностi до виборчого законодавства.
виборчого фонду здiriснювалось у

Розпорядник коштiв
накопичуваJIьного рахунку
виборчого фонду

"04" листопада 2021 por{y

Дуленко А.Г.
(прiзвище та iнiчiали)


