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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

                                                                 остаточний 
 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "06" до "29" жовтня  2020 року 
  

чергові  вибори депутатів  Сумської обласної Ради, 25 жовтня 2020року 
                                                                                           (назва та дата проведення місцевих виборів) 

                     Сумська обласна партійна організація Аграрної партії України 
 
АТ КБ ПРИВАТБАНК,14360570,UA 4233754600000264223055000795 

 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду    КАРПЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ               
                                                                                                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  99986,61 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

0,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  0,00 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

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

99986,61 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

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  

0,00 

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 

0,00 

2.2.3 

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 

0,00 
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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) 
 

Остаточний 
 
 

за період з "06" до “29” жовтня  2020 року  
 

чергові  вибори депутатів  Сумської обласної Ради, 25 жовтня 2020року 
                                                                                           (назва та дата проведення місцевих виборів) 

 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
 

АТ КБ ПРИВАТБАНК,14360570,UA4233754600000264223055000795 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 

 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.1) 
 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

06.10.2020 56 20000,00 

08.10.2020 59 25000,00 

09.10.2020 1 3595,52 

13.10.2020 2 12558,96 

16.10.2020 39 38832,13 

Усього 99986,61 

 

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) 

Усього 0,00 
 

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) 

Усього 0,00 
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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)  

 

Сума (грн) 

Усього 0,00 
 

 

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) 

Усього 0,00 
 

 

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 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи 

Код юридичної 

особи  

(за ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

Усього  0,00 
 

 

7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

Усього 0.00 
 

 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

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) 

Усього 0,00 
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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) 

 остаточний 
 (вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з ‘’06" до "29"  ЖОВТНЯ  2020 року  
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

__________________________________________________________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

 (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) 

0,00 06.10.2020 56 20000,00 

0,00 08.10.2020 59 25000,00 

0,00 09.10.2020 1 3595,52 

0,00 13.10.2020 2 12558,96 

0,00 16.10.2020 39 38832,13 

Усього 99986,61 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  

за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн

ого виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

надхо- 

дження 

штрафних 

санкцій 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код 

виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, 

номер та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума (грн) 

Усього 0,00 

 

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) 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 

терито

ріально

го 

виборч

ого 

округу  

(в 

порядк

у 

зростан

ня) 

Код 

статті 
Дата платежу 

Номер 

розрахун

кового 

документ

а 

Отримувач (повне 

найменування/ прізвище, 

ім’я, по батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

 

 

 

0 
1400 07.10.2020 3 МРІЯ,ВВП ТОВ 14000133 

Інші 

витрати на 

передвиборч

у агітацію 
по дог.від 

06.10.2020 

204,48 

 
 

 

 

0 

1220 07.10.2020 4 ПВКП КОРПУКТ 23295914 

Публікація 
агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

ЗМІ по 
дог.27 від 

01.10.2020 

12000,00 

 

 
 

 

 
0 

1110 08.10.2020 9 ТОВ РВК БІНГО 39923409 

Виготовлен

ня 
друкованих 

матеріалів 

передвиборч
ої агітації по 

рах.136 від 

06.10.2020 

1700,00 

 
 

 

 
 

0 

1110 08.10.2020 8 
ФОП Щербина 

Інна Вікторівна 
 

Виготовлен
ня 

друкованих 

матеріалів 
передвиборч

ої агітації по 

рах.0000218 
від 

06.10.2020 

7000,00 

 

 
 

 

0 
1110 09.10.2020 11 

 ФОП  Щербина 

Інна Вікторівна 
 

Виготовлен

ня 
друкованих 

матеріалів 

по 
рах.0000220 

від 

09.10.2020 

25500,00 

 
 

 

 
 

 

0 

1220 13.10.2020 22 
ФОП Вождаєв 

Ю.М 
 

Публікація 
агітаційних 

матеріалів у 

друкованих  
ЗМІ по 

рах.СФ-

000871 від 

12.10.2020 

6500,00 
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0 

1220 13.10.2020 25 
ФОП Панасенко  

Ірина Миколаївна 
 

Публікація 

агітаційних 

матеріалів у 
друкованих 

ЗМІпо 

рах.24 від 

12.10.2020 

8250,00 

0 

1220 16.10.2020 41 
ФОП Вождаєв 

Ю.М 
 

Публікація 

агітаційних 

матеріалів у 
друкованих 

ЗМІ по 

рахюСФ-

000901/903 
від 

15.10.2020 

36000,00 

0 

1350 20.10.2020 47 
Ф-Л ПАТ 

УКРЗАЛІЗНИЦЯ 
40081216 

Розміщення  
політичної 

реклами на 

носіях 

зовнішньої 
реклами по 

рах.105/510 

від 
24.09.2020 

2832,13 

Усього 99986,61 

 
5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

Усього 0,00 

 

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) 

Усього 0,00 

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

виконавцям 
 

Номер 

територіального 

виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 

договору 

(дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

Усього 0,00 
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