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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "23" червня до "20" липня 2016 року  

 

___________________ Зирянова Ольга Леонідівна______________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           "01" серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код 

банку 
Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого 

фонду 

 

Поточний 

ПАТ КБ 

«Приватбанк», 

Волинська 

філія 

 

303440 

 

26431055500065 

 

23.06.2016 

Зирянова 

Ольга 

Леонідівна 

      

      
 

23.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Зиряновою 

Ольгою Леонідівною відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 303440, за № 26431055500065. Розпорядник коштів рахунку виборчого 

фонду Зирянова Ольга Леонідівна.  
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2. Аналіз формування виборчого фонду 

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 3550,00 50,00 1,41 0 0 3500,00 98,59 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 

Леонідівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в розмірі 

3550,00 грн. (три тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) у тому числі 50,00 

грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 1,41 % 

від загальної суми виборчого фонду та 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот 

гривень 00 коп.) – добровільні внески фізичних осіб, що складає 98,59 % від 

загальної суми виборчого фонду.  

  

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

3500,00 98,59 

1200 Використання засобів масової інформації 0,00 0,00 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

0,00 0,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 0,00 0,00 

 Усього використано коштів 0,00 0,00 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 

Леонідівни використані кошти виборчого фонду на виготовлення матеріалів 

передвиборної агітації в сумі 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень 00 

коп.), що складає 98,59 % від загальної суми виборчого фонду.  

  

 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 

невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 
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Леонідівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду складає 

50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги Леонідівни 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

23.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Зиряновою 

Ольгою Леонідівною відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 303440, за № 26431055500065. Розпорядник коштів рахунку виборчого 

фонду Зирянова Ольга Леонідівна 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 

Леонідівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в розмірі 

3550,00 грн. (три тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) у тому числі 50,00 

грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 1,41 % 

від загальної суми виборчого фонду та 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот 

гривень 00 коп.) – добровільні внески фізичних осіб, що складає 98,59 % від 

загальної суми виборчого фонду. 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 

Леонідівни використані кошти виборчого фонду на виготовлення матеріалів 

передвиборної агітації в сумі 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень 00 

коп.), що складає 98,59 % від загальної суми виборчого фонду.  

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Зирянової Ольги 

Леонідівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду складає 

50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.). 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "06" червня до "13" липня 2016 року  

 

_________________ Пирожик Олександр Веніамінович ________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           " 01 " серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код 

банку 
Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

ПАТ КБ 

«Приватбанк», 

Волинська 

філія 

 

303440 

 

26436055500703 

 

10.06.2016 

Пирожик 

Олександр 

Веніамінович 

      

      
 

10.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Пирожиком 

Олександром Веніаміновичом відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ 

«Приватбанк», МФО 303440, за № 26436055500703. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Пирожик Олександр Веніамінович.  
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2. Аналіз формування виборчого фонду 

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 92315,00 92315,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла 

сума в розмірі 92315,00 грн. (дев’яносто дві тисячі триста п'ятнадцять 

гривень 00 коп.) у тому числі 92315,00 грн. (дев’яносто дві тисячі триста 

п'ятнадцять гривень 00 коп.)  – власні кошти кандидата, що складає 100,0 % 

від загальної суми виборчого фонду.  

  

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

35520,00 38,48 

1200 Використання засобів масової інформації 56769,07 61,49 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

0,00 0,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 0,00 0,00 

 Усього використано коштів 92289,07 99,97 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича використані кошти виборчого фонду на 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації в сумі 35520,00 грн. 

(тридцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.), що складає 38,48 % 

від загальної суми виборчого фонду, на використання засобів масової 

інформації 56769,07 (п’ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят девять гривень 

07 коп.), що складає 61,49 % від загальної суми виборчого фонду.  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 92289,07 грн. 

(дев’яносто дві тисячі триста п'ятнадцять гривень 00 коп.), що складає 99,97 

% від загальної суми виборчого фонду      

 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 

невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 



ac29aff8da08c667bfbb9befa4b7bf0c  6 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича залишок коштів на поточному рахунку виборчого 

фонду складає 25,93 грн. (двадцять п’ять гривень 93 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Проміжний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Пирожика Олександра 

Веніаміновича надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 

згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

10.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Пирожиком 

Олександром Веніаміновичом відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ 

«Приватбанк», МФО 303440, за № 26436055500703. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Пирожик Олександр Веніамінович.  

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла 

сума в розмірі 92315,00 грн. (дев’яносто дві тисячі триста п'ятнадцять 

гривень 00 коп.) у тому числі 92315,00 грн. (дев’яносто дві тисячі триста 

п'ятнадцять гривень 00 коп.)  – власні кошти кандидата, що складає 100,0 % 

від загальної суми виборчого фонду.  

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича використані кошти виборчого фонду на 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації в сумі 35520,00 грн. 

(тридцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.), що складає 38,48 % 

від загальної суми виборчого фонду, на використання засобів масової 

інформації 56769,07 (п’ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят девять гривень 

07 коп.), що складає 61,49 % від загальної суми виборчого фонду.  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 92289,07 грн. 

(дев’яносто дві тисячі триста п'ятнадцять гривень 00 коп.), що складає 99,97 

% від загальної суми виборчого фонду      

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Пирожика 

Олександра Веніаміновича залишок коштів на поточному рахунку виборчого 

фонду складає 25,93 грн. (двадцять п’ять гривень 93 коп.). 

Проміжний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Пирожика Олександра 

Веніаміновича надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 
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згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "09" червня до "20" липня 2016 року включно 

 

________________Констанкевич Ірина Мирославівна __________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           "01" серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код банку Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

ПАТ КБ 

«Приватбанк», 

Волинська 

філія 

 

303440 

 

26437055500661 

 

09.06.2016  

 

Поліщук І.І. 

      

      
 

09.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Констанкевич 

Іриною Мирославівною відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

Волинська філія, МФО 303440, за № 26437055500661. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Поліщук І.І..  

 

2. Аналіз формування виборчого фонду 
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Вид 

рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 598799,00 0,00 0,00 0,00 0.00 598799,00 100,00 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 598799,00 грн. (п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сімсот дев’яносто 

девять гривень 00 коп.) у тому числі 598799,00 грн. (п’ятсот дев’яносто вісім 

тисяч сімсот дев’яносто девять гривень 00 коп.) – добровільні внески 

фізичних осіб, що складає 100,0 % від загальної суми виборчого фонду.  

  

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

140347,00 23,43 

1200 Використання засобів масової інформації 287169,82 47,96 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

56700,00 9,47 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 114550,00 19,13 

 Усього використано коштів 598766,82 99,99 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 140347,00 грн. (сто сорок тисяч 

триста сорок сім гривень 00 коп.), що складає 23,43 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації 287169,82 грн. 

(двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят девять гривень 82 коп.), що складає 

47,96 % від загальної суми виборчого фонду, на інші послуги, пов’язані з 

проведенням передвиборної агітації 56700,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч 

сімсот гривень 00 коп.), що складає 9,47 % від загальної суми виборчого 

фонду, на інші витрати на передвиборну агітацію 114550,00 грн. (сто 

чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.), що складає 19,13 % 

від загальної суми виборчого фонду.  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 598766,82 грн. 

(п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сімсот сімдесят шість гривень 82 коп.), що 

складає 99,99 % від загальної суми виборчого фонду.     

 

 



ac29aff8da08c667bfbb9befa4b7bf0c  10 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 

невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 32,18 грн. (тридцять дві гривні 18 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 

згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

09.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Констанкевич 

Іриною Мирославівною відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

Волинська філія, МФО 303440, за № 26437055500661. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Поліщук І.І..  

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 598799,00 грн. (п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сімсот дев’яносто 

девять гривень 00 коп.) у тому числі 598799,00 грн. (п’ятсот дев’яносто вісім 

тисяч сімсот дев’яносто девять гривень 00 коп.) – добровільні внески 

фізичних осіб, що складає 100,0 % від загальної суми виборчого фонду.  

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 140347,00 грн. (сто сорок тисяч 

триста сорок сім гривень 00 коп.), що складає 23,43 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації 287169,82 грн. 

(двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят девять гривень 82 коп.), що складає 

47,96 % від загальної суми виборчого фонду, на інші послуги, пов’язані з 

проведенням передвиборної агітації 56700,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч 

сімсот гривень 00 коп.), що складає 9,47 % від загальної суми виборчого 

фонду, на інші витрати на передвиборну агітацію 114550,00 грн. (сто 

чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.), що складає 19,13 % 

від загальної суми виборчого фонду.  
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Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 598766,82 грн. 

(п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сімсот сімдесят шість гривень 82 коп.), що 

складає 99,99 % від загальної суми виборчого фонду.     

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 32,18 грн. (тридцять дві гривні 18 коп.). 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Констанкевич Ірини 

Мирославівни надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 

згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний  
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "16" червня до "18" липня 2016 року  

 

________________ Кирда Людмила Федорівна __________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           " 01 " серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код банку Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

ПАТ 

«Державний 

ощадний банк 

України»м. 

Луцьк 

 

093033 

 

26431501627832 

 

16.06.2016 

Кирда 

Людмила 

Федорівна 

      

      
 

16.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Кирда 

Людмилою Федорівною відкрито поточний рахунок в ПАТ «Державний 

ощадний банк України»м. Луцьк, МФО 093033, за № 26431501627832. 

Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду Кирда Людмила Федорівна 

 

2. Аналіз формування виборчого фонду 
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Вид 

рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 165690,70 156227,70 94,29 0,00 0.00 9463,00   5,71 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в розмірі 

165960,70 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 70 

коп.) у тому числі 156227,70 грн. (сто п’ятдесят шість тисяч двісті двадцять 

сім гривень 70 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 94,29 % від 

загальної суми виборчого фонду, 9463,00 грн. (девять тисяч чотириста 

шістдесят три гривні 00 коп.) - добровільні внески фізичних осіб, що складає 

5,71 % від загальної суми виборчого фонду 
  
  

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

50921,05 30,73 

1200 Використання засобів масової інформації 88786,65 53,59 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

7888,00 4,76 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 18095,00 10.92 

 Усього використано коштів 165690,70 100.0 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 50921,05 грн. (п’ятдесят тисяч 

дев’ятсот двадцять одна гривня 05 коп.), що складає 30,73 % від загальної 

суми виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

88786,65 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 65 коп.), 

що складає 53,59 % від загальної суми виборчого фонду, на інші послуги, 

пов’язані з проведенням передвиборної агітації в сумі 7888,00 грн. (сім тисяч 

вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.), що складає 4,76 % від загальної 

суми виборчого фонду, на інші витрати на передвиборну агітацію в сумі 

18095,00 грн. (вісімнадцять тисяч дев’яносто п’ять гривень 00 коп.), що 

складає 10,92 % від загальної суми виборчого фонду  
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Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 165690,70 грн. 

(сто шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто гривень 70 коп.), що складає 

100,0 % від загальної суми виборчого фонду.     

 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 

невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно проміжного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду складає 

0,00 грн. (нуль гривень 00 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили Федорівни 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

16.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Кирда 

Людмилою Федорівною відкрито поточний рахунок в ПАТ «Державний 

ощадний банк України»м. Луцьк, МФО 093033, за № 26431501627832. 

Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду Кирда Людмила Федорівна 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в розмірі 

165960,70 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят гривень 70 

коп.) у тому числі 156227,70 грн. (сто п’ятдесят шість тисяч двісті двадцять 

сім гривень 70 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 94,29 % від 

загальної суми виборчого фонду, 9463,00 грн. (девять тисяч чотириста 

шістдесят три гривні 00 коп.) - добровільні внески фізичних осіб, що складає 

5,71 % від загальної суми виборчого фонду 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 50921,05 грн. (п’ятдесят тисяч 

дев’ятсот двадцять одна гривня 05 коп.), що складає 30,73 % від загальної 

суми виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

88786,65 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 65 коп.), 
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що складає 53,59 % від загальної суми виборчого фонду, на інші послуги, 

пов’язані з проведенням передвиборної агітації в сумі 7888,00 грн. (сім тисяч 

вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.), що складає 4,76 % від загальної 

суми виборчого фонду, на інші витрати на передвиборну агітацію в сумі 

18095,00 грн. (вісімнадцять тисяч дев’яносто п’ять гривень 00 коп.), що 

складає 10,92 % від загальної суми виборчого фонду  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 165690,70 грн. 

(сто шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто гривень 70 коп.), що складає 

100,0 % від загальної суми виборчого фонду.     

Згідно проміжного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили 

Федорівни залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду складає 

0,00 грн. (нуль гривень 00 коп.). 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Кирди Людмили Федорівни 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "14" червня до "20" липня 2016 року  

 

________________ Була Сергій Володимирович __________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           " 01 " серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код банку Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

ПАТ КБ 

«Приватбанк», 

Волинська 

філія 

 

303440 

 

26439055500294 

 

14.06.2016  

 

Була Сергій 

Володимирович 

      

      
 

14.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Була Сергійом 

Володимировичем відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

Волинська філія, МФО 303440, за № 26439055500294. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Була Сергій Володимирович. 
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2.  Аналіз формування виборчого фонду 

 

Вид 

рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 268240,00 268240,00 100,0 0,00 0.00 0,00   0,00 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 

Володимировича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 268240,00 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок гривень 00 

коп.) у тому числі 268240,00 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок 

гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 100,0 % від загальної 

суми виборчого фонду.  

  

3.Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

143770,00 53,59 

1200 Використання засобів масової інформації 60469,98 22,54 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

0,00 0,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 64000,00 23,86 

 Усього використано коштів 268239,98 99,99 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 

Володимировича були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 143770,00 грн. (сто сорок три тисячі 

сімсот сімдесят гривень 00 коп.), що складає 53,59 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

60469,98 грн. (шістдесят тисяч чотириста шістдесят девять гривень 98 коп.), 

що складає 22,54 % від загальної суми виборчого фонду, на інші витрати на 

передвиборну агітацію в сумі 64000,00 грн. (шістдесят чотири тисячі гривень 

00 коп.), що складає 23,86 % від загальної суми виборчого фонду  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 268239,00 грн. 

(двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок гривень 00 коп.), що складає 99,99 

% від загальної суми виборчого фонду.     

 

 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 
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невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 

Володимировича залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 0,02 грн. (нуль гривень 02 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія Володимировича 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

14.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Була Сергійом 

Володимировичем відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», 

Волинська філія, МФО 303440, за № 26439055500294. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Була Сергій Володимирович. 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 

Володимировича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 268240,00 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок гривень 00 

коп.) у тому числі 268240,00 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок 

гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 100,0 % від загальної 

суми виборчого фонду. 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 

Володимировича були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 143770,00 грн. (сто сорок три тисячі 

сімсот сімдесят гривень 00 коп.), що складає 53,59 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

60469,98 грн. (шістдесят тисяч чотириста шістдесят девять гривень 98 коп.), 

що складає 22,54 % від загальної суми виборчого фонду, на інші витрати на 

передвиборну агітацію в сумі 64000,00 грн. (шістдесят чотири тисячі гривень 

00 коп.), що складає 23,86 % від загальної суми виборчого фонду  

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 268239,00 грн. 

(двісті шістдесят вісім тисяч двісті сорок гривень 00 коп.), що складає 99,99 

% від загальної суми виборчого фонду.     

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія 
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Володимировича залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 0,02 грн. (нуль гривень 02 коп.). 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Були Сергія Володимировича 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "16" червня до "18" липня 2016 року  

 

______________ Кулачек Юрій Миколайович _________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           " 01 " серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому відкрито 

рахунок 

Код банку Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

 

АБ 

«Південний» 

 

МФО 

328209 

 

26438050015201 

 

16.06.2016 

року 

 

Кулачек Юрій 

Миколайович 

      

      
 

16.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Кулачеком 

Юрієм Миколайовичем відкрито поточний рахунок в АБ «Південний», МФО 

328209, за № 26438050015201. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду 

Кулачек Юрій Миколайович. 
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2. Аналіз формування виборчого фонду 

 

Вид 

рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 115000,00 115000,00 100,0 0,00 0.00 0,00   0,00 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 115000,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) у тому числі 

115000,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) – власні кошти 

кандидата, що складає 100,0 % від загальної суми виборчого фонду.  

  

3.Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

18572,00 16,15 

1200 Використання засобів масової інформації 67994,59 59,12 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

21726,00 18,82 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 1050,00 0,91 

 Усього використано коштів 109342,59 95,0 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 18572,00 грн. (вісімнадцять тисяч 

п’ятсот сімдесят дві гривні 00 коп.), що складає 16,15 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

67994,59 грн. (шістдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 59 

коп.), що складає 59,12 % від загальної суми виборчого фонду, на інші 

послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації 21726,00 грн. 

(двадцять одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 00 коп.), що складає 

18,82 % від загальної суми виборчого фонду, на інші витрати на 

передвиборну агітацію 1050,00 грн. (одна тисяча п’ятдесят гривень 00 коп.), 

що складає 0,91 % від загальної суми виборчого фонду. 

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 109342,59 грн. 

(сто девять тисяч триста сорок дві гривні 59 коп.), що складає 95,0 % від 

загальної суми виборчого фонду.     

  

4.Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 
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невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 5657,41 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 41 коп.). 

 

5.Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх даних 

інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія Миколайовича 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

16.06.2016 року кандидатом в народні депутати України Кулачеком 

Юрієм Миколайовичем відкрито поточний рахунок в АБ «Південний», МФО 

328209, за № 26438050015201. Розпорядник коштів рахунку виборчого фонду 

Кулачек Юрій Миколайович. 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 115000,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) у тому числі 

115000,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) – власні кошти 

кандидата, що складає 100,0 % від загальної суми виборчого фонду. 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича були використані кошти виборчого фонду на виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації в сумі 18572,00 грн. (вісімнадцять тисяч 

п’ятсот сімдесят дві гривні 00 коп.), що складає 16,15 % від загальної суми 

виборчого фонду, на використання засобів масової інформації в сумі 

67994,59 грн. (шістдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 59 

коп.), що складає 59,12 % від загальної суми виборчого фонду, на інші 

послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації 21726,00 грн. 

(двадцять одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 00 коп.), що складає 

18,82 % від загальної суми виборчого фонду, на інші витрати на 

передвиборну агітацію 1050,00 грн. (одна тисяча п’ятдесят гривень 00 коп.), 

що складає 0,91 % від загальної суми виборчого фонду. 

Усього використано коштів виборчого фонду в розмірі 109342,59 грн. 

(сто девять тисяч триста сорок дві гривні 59 коп.), що складає 95,0 % від 

загальної суми виборчого фонду.     
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 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія 

Миколайовича залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 5657,41 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 41 коп.). 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Кулачека Юрія Миколайовича 

надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та згідно вимог 

ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана інформація від 

банку відповідає поданому проміжному звіту. 
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Додаток  9 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 10 червня 2016 року № 200 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    постановою ОВК ОВО № 23 
                      (назва виборчої комісії) 

                     від "25" липня 2016 року № 31 

 

 

АНАЛІЗ  

фінансового звіту  

про надходження і використання коштів виборчого фонду  
 

Остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "20" липня 2016 року  

 

________________ Клопотовський Віталій Павлович __________________ 
(назва політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі/прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 23 ) 

 
смт. Маневичі                                           " 01 " серпня 2016 року 

             (місце складання)  

         

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Назва банку,  

в якому 

відкрито 

рахунок 

Код 

банку 
Номер рахунку 

Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

розпорядника(ів) 

коштів рахунку 

виборчого фонду 

 

Поточний 

ПАТ 

«Державний 

ощадний 

банк 

України», 

філія 

Волинського 

обласного 

управління 

 

303398 

 

26439500676734 

 

01.07.2016  

Клопотовський 

Віталій 

Павлович 

      

      
 

01.07.2016 року кандидатом в народні депутати України 

Клопотовським Віталієм Павловичом відкрито поточний рахунок в ПАТ 
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«Державний ощадний банк України», філія Волинського обласного 

управління, МФО 303398, за № 26439500676734. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Клопотовський Віталій Павлович.  

 

2. Аналіз формування виборчого фонду 

 

Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

Розмір виборчого фонду 

Усього 

у тому числі 

власні кошти 

партії/кандидата,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

юридичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

добровільні 

внески 

фізичних 

осіб,  

грн 

питома 

вага, 

% 

Поточний 2200,00 2200,00 100,0 0,00 0.00 0,00 0,00 
 

 

 Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського 

Віталія Павловича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень 00 коп.) у тому числі 2200,00 

грн. (дві тисячі двісті гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 

100,0 % від загальної суми виборчого фонду.  

  

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн 
Питома вага, 

% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації 

2110,00 95,90 

1200 Використання засобів масової інформації 0,00 0,00 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 

передвиборної агітації 

0,00 0,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 0,00 0,00 

 Усього використано коштів 2110,00 95,90 
 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського 

Віталія Павловича були використані кошти виборчого фонду на 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації в сумі 2110,00 грн. (дві тисячі 

сто десять гривень 00 коп.), що складає 95,90 % від загальної суми виборчого 

фонду. 

 

4. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 

невикористаних коштів на рахунок партії, кандидата або до Державного 

бюджету України 

 

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського 
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Віталія Павловича залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

складає 90,00 грн. (дев’яносто гривень 00 коп.). 

 

5. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів і відповідності їх 

даних інформації, отриманій від банків 

 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського Віталія 

Павловича надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 

згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

01.07.2016 року кандидатом в народні депутати України 

Клопотовським Віталієм Павловичом відкрито поточний рахунок в ПАТ 

«Державний ощадний банк України», філія Волинського обласного 

управління, МФО 303398, за № 26439500676734. Розпорядник коштів 

рахунку виборчого фонду Клопотовський Віталій Павлович.  

Згідно остаточного звіту про надходження та використання коштів 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського 

Віталія Павловича на поточний рахунок виборчого фонду надійшла сума в 

розмірі 2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень 00 коп.) у тому числі 2200,00 

грн. (дві тисячі двісті гривень 00 коп.) – власні кошти кандидата, що складає 

100,0 % від загальної суми виборчого фонду. 

Використано кошти виборчого фонду на виготовлення матеріалів 

передвиборної агітації в сумі 2110,00 грн. (дві тисячі сто десять гривень 00 

коп.), що складає 95,90 % від загальної суми виборчого фонду. 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду складає 90,00 

грн. (дев’яносто гривень 00 коп.). 

Остаточний звіт про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України Клопотовського Віталія 

Павловича надійшов до ОВК ОВО № 23 в межах встановлених строків та 

згідно вимог ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Отримана 

інформація від банку відповідає поданому проміжному звіту. 

 

 

 


