Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № _146___
АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду місцевої організації політичної партії,
кандидати в депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі
Перші місцеві вибори_Коростенська міська територіальна виборча комісія____
(назва виборів, адміністративно-територіальної одиниці)

_Житомирська обласна (крайова) організація Політичної партії «Народний Рух України»_
(назва місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі)

за період з "13" до "30" жовтня 2020 року
" 30 " жовтня 2020 року

___м.Коростень________
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкриті накопичувальний та поточний(ні) рахунки
виборчого фонду

Вид рахунку
виборчого фонду

Накопичувальний

Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

АТ комерційний
банк «Приват
банк»

Код
банку

311744

Номер рахунку

26427055800405

Дата відкриття
рахунку

13.10.2020

Прізвища, ім’я,
по батькові
розпорядників
коштів
рахунків
виборчого
фонду

Рибачук
Андрій
Миколайович

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду

Усього

2650,00

власні
кошти
місцевої
організації
партії, грн

питома
вага, %

Розмір виборчого фонду
у тому числі
внески
кандидатів
у депутати,
питома вага,
включених до
%
виборчого
списку, грн

2650,00

добровільні
внески
фізичних
осіб, грн

питома вага,
%

100

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
внесків кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

1 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2 Використання засобів масової інформації
3 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів

Сума, грн

Питома
вага, %

2644,00

99,77

2644,00

99,77

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 99,77
відсотка було використано на використання засобів масової інформації а
саме на оплату друкованих площ у друкованих засобах інформації_______
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів на
рахунок місцевої організації політичної партії або до бюджету АР Крим чи
відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду організації
залишилося 6 грн 00 копійок, тобто залишок невикористаних коштів склав
0,23 відсотка. Відповідальними працівниками ТВК було рекомендовано
зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду організації, у зв’язку з
завершенням виборчого процесу____________________________________
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № _146___
АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду місцевої організації політичної партії,
кандидати в депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі
Перші місцеві вибори_Коростенська міська територіальна виборча комісія____
(назва виборів, адміністративно-територіальної одиниці)

_Коростенська місцева (міська) в Житомирській області організація Політичної партіЇ
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»_
(назва місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі)

за період з "08" до "30" жовтня 2020 року
" 30 " жовтня 2020 року

___м.Коростень________
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкриті накопичувальний та поточний(ні) рахунки
виборчого фонду

Вид рахунку
виборчого фонду

Поточний

Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

Код
банку

Номер рахунку

Дата
відкриття
рахунку

АБ «УКРГАЗБАНК»

320478

26423202308491.980

08.10.2020

Прізвища, ім’я,
по батькові
розпорядників
коштів
рахунків
виборчого
фонду

Дзюбіна
Марія
Вікторівна

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду

власні
кошти
місцевої
організац
ії партії,
грн

Усього

23483,20

питома
вага, %

Розмір виборчого фонду
у тому числі
внески
кандидатів
у депутати,
питома вага,
включених до
%
виборчого
списку, грн

23483,20

добровільні
внески
фізичних
осіб, грн

питома вага,
%

100

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
внесків кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

1 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2 Використання засобів масової інформації
3 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів

Сума, грн

Питома
вага, %

13600,00

57,91

9883,20

42,09

23483,20

100,00

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 57,91
відсотка було витрачено на виготовлення матеріалів передвиборної агітації,
а саме на виготовлення друкованих матеріалів(виборчих листівок, плакатівта
інш, агітаційних матеріалів; 42,09 відсотка було використано на інші
послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації, а саме розміщення
друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях
зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів на
рахунок місцевої організації політичної партії або до бюджету АР Крим чи
відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду організації
залишилося 0 грн 00 копійок, тобто кошти виборчого фонду було
використано на 100,00 відсотків.___________________________________
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ

Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № __146__

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
_____________Коростенська ОТГ Коростенського району Житомирської області_____
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

_Виговський Юрій Михайлович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )
__Самовисування______________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

__Перших місцевих виборів Коростенської міської територіальної виборчої
комісії________________________________________________________________________
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

за період з "_02__" до "_30__" _жовтня_ 2020 року
" _30__ " __жовтня_ 2020 року

____Коростень____
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкритий поточний рахунок виборчого фонду
Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

АТ комерційний
банк «Приватбанк»

Код
банку

311744

Номер рахунку

26434055801721

Дата
відкриття
рахунку

28.09.2020

Прізвище, ім’я,
по батькові
розпорядника коштів
рахунку виборчого
фонду

Васькевич Віталія
Анатоліївна

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду
Розмір виборчого фонду
у тому числі
Усього

58400,00

власні кошти
місцевої
організації
партії*, грн

питома
вага, %

власні кошти
кандидата,
грн

58400.00

питома
вага, %

добровільні
внески
фізичних осіб,
грн

питома
вага, %

100

* для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
власних коштів кандидата на посаду голови Коростенської ОТГ
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
3
агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
1
2

Сума,
грн

Питома
вага, %

19560,00
23440,00

33,52
40,17

15350,00

26,30

58350,00

99,99

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 33,52
відсотка було використано на виготовлення матеріалів передвиборної
агітації(виборчих листівок, плакатів, тощо) а також 26,30 відсотка було
витрачено виготовлення(придбання),оренду та встановлення агітаційних
наметів; на 40,17 відсотка було сплачено за інші послуги з проведення
передвиборної агітації, а саме розміщення друкованих агітаційних матеріалів
чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках,
сітілайтах тощо),
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів до
бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду кандидата
залишилося 50 грн 00 копійок, тобто залишок невикористаних коштів склав
0,01 відсотка, Відповідальними працівниками ТВК було рекомендовано
зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду кандидата, у зв’язку з
завершенням виборчого процесу
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків ______________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № __146__

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
_____________Коростенська ОТГ Коростенського району Житомирської області_____
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

_Клинецький Олексій Миколайович_____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

__Самовисування______________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

__Перших місцевих виборів Коростенської міської територіальної виборчої
комісії________________________________________________________________________
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

за період з "_06__" до "_30__" _жовтня_ 2020 року
" _30__ " __жовтня_ 2020 року

____Коростень____
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкритий поточний рахунок виборчого фонду
Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

АТ комерційний
банк «Приватбанк»

Код
банку

311744

Номер рахунку

26439055800062

Дата
відкриття
рахунку

28.09.2020

Прізвище, ім’я,
по батькові
розпорядника коштів
рахунку виборчого
фонду

Вакульчук Інна
Вікторівна

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду
Розмір виборчого фонду
у тому числі
Усього

6000,00

власні кошти
місцевої
організації
партії*, грн

питома
вага, %

власні кошти
кандидата,
грн

6000,00

питома
вага, %

добровільні
внески
фізичних осіб,
грн

питома
вага, %

100

* для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
власних коштів кандидата на посаду голови Коростенської ОТГ
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
3
агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
1
2

Сума,
грн

Питома
вага, %

2000,00
1000.00

33,34
16,66

2400.00
5400.00

40,00
90,00

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 33,34
відсотка було використано на виготовлення матеріалів передвиборної
агітації(виборчих листівок, плакатів, тощо); на16,66 відсотка було сплачено
за використання засобів масової інформації(розміщення агітаційних
матеріалів у мережі «Інтернет»; 40,00 відсотків коштів фонду склали інші
витрати на передвиборну агітацію(розповсюдження листівок,плакатів та
інших друкованих агітаційних матеріалів)
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів до
бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду кандидата
залишилося 600 грн 00 копійок, тобто залишок невикористаних коштів склав
10,0 відсотків, Відповідальними працівниками ТВК було рекомендовано
зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду кандидата, у зв’язку з
завершенням виборчого процесу,
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків ______________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № __146__

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
_____________Коростенська ОТГ Коростенського району Житомирської області_____
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

_Москаленко Володимир Васильович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

__Житомирська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»_________________
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

__Перших місцевих виборів Коростенської міської територіальної виборчої
комісії________________________________________________________________________
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

за період з "_06__"до "_30__" _жовтня_ 2020 року
" _30__ " __жовтня_ 2020 року

____Коростень____
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкритий поточний рахунок виборчого фонду
Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

Код
банку

АБ «УКРГАЗБАНК» 320478

Номер рахунку

26432924415954

Дата
відкриття
рахунку

06.10.2020

Прізвище, ім’я,
по батькові
розпорядника коштів
рахунку виборчого
фонду

Ананченко Павло
Петрович

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду
Розмір виборчого фонду
у тому числі
Усього

35000,00

власні кошти
місцевої
організації
партії*, грн

питома
вага, %

власні кошти
кандидата,
грн

35000,00

питома
вага, %

добровільні
внески
фізичних осіб,
грн

питома
вага, %

100

* для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
власних коштів кандидата на посаду голови Коростенської ОТГ
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
3
агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
1
2

Сума,
грн

Питома
вага, %

6000,00
17621,00

17,23
50,61

11194,72
34815,72

32,15
99,99

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 17,23
відсотка було використано на виготовлення матеріалів передвиборної
агітації(виборчих листівок, плакатів чи друкованих видань ,тощо; на 50,61
відсотка було сплачено за використання засобів масової інформації(оплата
друкованих площ у друкованих засобах інформації; 32,15 відсотка коштів
фонду склали інші витрати на передвиборну агітацію(розповсюдження
листівок,плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів)
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів до
бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду кандидата
залишилося 184 грн 28 копійок, тобто залишок невикористаних коштів склав
0,01 відсотка Відповідальними працівниками ТВК було рекомендовано
зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду кандидата, у зв’язку з
завершенням виборчого процесу,
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків ______________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № __146__

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
_____________Коростенська ОТГ Коростенського району Житомирської області_____
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

_Науменко Віталій Анатолійович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

__Житомирська обласна організація політичної партії «СЛУГА
НАРОДУ»______________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

__Перших місцевих виборів Коростенської міської територіальної виборчої
комісії________________________________________________________________________
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

за період з "_29__"вересня до "_30__" _жовтня_ 2020 року
" _30__ " __жовтня_ 2020 року

____Коростень____
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкритий поточний рахунок виборчого фонду
Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

АТ комерційний
банк «Приватбанк»

Код
банку

311744

Номер рахунку

26432055801961

Дата
відкриття
рахунку

29.09.2020

Прізвище, ім’я,
по батькові
розпорядника коштів
рахунку виборчого
фонду

Васькевич Віталія
Анатоліївна

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Аналіз формування виборчого фонду
Розмір виборчого фонду
у тому числі
Усього

74375,66

власні кошти
місцевої
організації
партії*, грн

питома
вага, %

власні кошти
кандидата,
грн

74375,66

питома
вага, %

добровільні
внески
фізичних осіб,
грн

питома
вага, %

100

* для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
власних коштів кандидата на посаду голови Коростенської ОТГ
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
3
агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
1
2

Сума,
грн

Питома
вага, %

9995,00

13,75

62683,35

86,24

72678,35

99,99

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 13,75
відсотка було використано на виготовлення матеріалів передвиборної
агітації(виборчих листівок, плакатів чи друкованих видань ,тощо; на 86,24
відсотка було сплачено за інші послуги з проведення передвиборної агітації,
а саме розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами
на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо),
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів до
бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду кандидата
залишилося 1697 грн 31 копійка, тобто залишок невикористаних коштів
склав 0,01 відсотка Відповідальними працівниками ТВК було
рекомендовано зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду
кандидата, у зв’язку з завершенням виборчого процесу
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків ______________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Коростенської міської
територіальної виборчої комісії___
(назва виборчої комісії)

від "_30__" _жовтня_ 2020 року № __146__

АНАЛІЗ
фінансового звіту про надходження та використання коштів
виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
_____________Коростенська ОТГ Коростенського району Житомирської області_____
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

_Ткачов Михайло Володимирович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

__Самовисування_____________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів,
висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)

__Перших місцевих виборів Коростенської міської територіальної виборчої
комісії________________________________________________________________________
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

за період з "_06__" до "_30__" _жовтня_ 2020 року
" _30__ " __жовтня_ 2020 року

____Коростень____
(місце складання)

ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Аналіз даних про відкритий поточний рахунок виборчого фонду
Назва банку,
в якому відкрито
рахунок

АТ комерційний
банк «Приватбанк»

Код
банку

311744

Номер рахунку

26432055800133

Дата
відкриття
рахунку

22.09.2020

Прізвище, ім’я,
по батькові
розпорядника коштів
рахунку виборчого
фонду

Макарова Аліна
Віталіївна

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Аналіз формування виборчого фонду
Розмір виборчого фонду
у тому числі
Усього

16365,54

власні кошти
місцевої
організації
партії*, грн

питома
вага, %

власні кошти
кандидата,
грн

16365,54

питома
вага, %

добровільні
внески
фізичних осіб,
грн

питома
вага, %

100

* для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій

Згідно проміжного звіту, наданого ТВК виборчий фонд для проведення
Перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на 100 відсотків складається з
власних коштів кандидата на посаду голови Коростенської ОТГ
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду
№
з/п

Напрями використання коштів

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
Використання засобів масової інформації
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
3
агітації
4 Інші витрати на передвиборну агітацію
Усього використано коштів
1
2

Сума,
грн

Питома
вага, %

7760,00
6313,27

47,52
38,66

2255,54

13,81

16328,81

99,99

Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду за звітний період на 47,52
відсотка було використано на виготовлення матеріалів передвиборної
агітації(виборчих листівок, плакатів чи друкованих видань ,тощо); на 13,81
відсотка було сплачено за інші послуги з проведення передвиборної агітації,
а саме транспортні,юридичні,бухгалтерські та інші послуги,оренда
приміщень,охорона,тощо; 38,66 відсотка було витрачено на розміщення
передвиборної агітації в мережі «Інтернет».
4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, повернення
помилкових надходжень коштів, перерахування невикористаних коштів до
бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету тощо
На звітну дату на накопичувальному рахунку виборчого фонду кандидата
залишилося 36 грн 73 копійки, тобто залишок невикористаних коштів склав
0,01 відсотка Відповідальними працівниками ТВК було рекомендовано
зняти залишок для закриття рахунку виборчого фонду кандидата, у зв’язку з
завершенням виборчого процесу.
5. Аналіз відповідності даних фінансового звіту інформації,
отриманій від банків
Дані фінансового звіту повністю відповідають інформації, отриманій від
банків ______________________________________________________

ВИСНОВКИ
Звіт подано вчасно і вірно. Кошти, які надійшли на рахунок виборчого фонду
згідно звіту використано відповідно до виборчого законодавства. Порушень у
надходженні або використанні коштів не виявлено._______________

Секретар
Коростенської міської
територіально виборчої
комісії

В.Андрієвська

