Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
форма №1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої
зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання
Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 р., м. Київ
(назва виборів, адміністративно-територіальної одиниці)

_______ Київська міська організація Української Народної Партії _________
(повна назва місцевої організації політичної партії)

___ ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № накопичувального рахунку 26420011710814__
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку)

№ з/п

Найменування статті

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1
Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними
1.2
договорами
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (1.1 + 1.2)
2. Використання коштів виборчого фонду
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.1
(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5):
Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших
2.1.1
агітаційних матеріалів)
2.1.2 Відеозаписів
2.1.3 Аудіозаписів
Предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), що містять
2.1.4
візуальні зображення назви, символіки, прапора партії
Придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для
2.1.5
виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.2
Використання засобів масової інформації (2.2.1 + 2.2.2):
2.2.1 Оплата ефірного часу (2.2.1.1 + 2.2.1.2):
2.2.1.1 на телебаченні
2.2.1.2 на радіо
Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової
2.2.2
інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
2.3
(2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6+2.3.7):
Транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації
(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та
2.3.1
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших
предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)
2.3.2 Оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів,

Сума (грн)

48000,00

48000,00
48000,00
48000,00
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дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень
передвиборних програм та політичної діяльності місцевої організації
партії, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної
2.3.3
агітації
Оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів
2.3.4
громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації
2.3.5 Виготовлення (оренда) рекламних щитів
2.3.6 Виготовлення (оренда) агітаційних наметів
2.3.7 Послуги зв’язку (2.3.7.1+2.3.7.2):
послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного,
2.3.7.1 фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та
каналів передавання даних тощо)
2.3.7.2 послуги поштового зв’язку
Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої
реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
2.4
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за
підтримки місцевої організації партії, а також оприлюднення
інформації про таку підтримку тощо)
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1 + 1.2) – (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за
укладеними договорами

48000,00
0,00

Звіт подано "____" _________________20__ року

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

______________
(підпис)

Ширко Ю.В.
(прізвище та ініціали)

