
Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма № 4 

ЗВІТ  

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі №__204__ 

____________проміжний_______________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "10_" до "___12"_липня  2019___ року 

_______  _Музика Роман Ярославович _______________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

___Ощад банк, №26433500750157_,код за ЄДРФО 3252717039,МФО 356334 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

_____________________________________________________________ 

Код 

статті 
Найменування статті 

Сума 

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 1000 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі - 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

- 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

- 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі - 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

- 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

- 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

- 

12 Помилкові надходження коштів - 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
1000 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): - 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  

-















18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку

в друкованих засобах масової інформації 
(код статті 6000) 

Дата Но.,,р розрахуш<о- Найменува1шя Місцезнаходження Код очшмува•1а Код статті Сума (гр11) перерахування 
вого докуJ\1ента отр11!'1ува"1а очшмуоача (ЄДРПОУ) 

6000 

6000 

6000 

Усього 

к-оштіu 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку

виборчого фонду кандидата в народні депутати України

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер но"ер Код 
одномандатного розраху11 0трІІМ)'В3Ч Місuезна- очшмув 

Пр11111а1.1е1111я в11бо11чого округу Код статті Дата ПЛ3ТС'і4\")' -ковоrо (ПОВІШ ходження ача 
(в поряд'--У ДОК)'МСНТ назва) отр11мувача (ЄДРПО 

платежу 

зроста1111я) а У) 

Фі111ч11а 
Вул. 

особа 
11ід11р11єме 

Гагаріна, 63, 

м. Кам'янеuь-  
204 2 12.07.2019 р. І uь БоІіко 

Подільсью1Іі,  
Листівюt 

Вас1mь 
Вас11льови 

Хмельшщько 
їобл •. 

'І 

Усього 

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,

перерахованих виконавцям 

Дата Номер 
Код nовер- розрахун-

статті І-ІСНІtЯ КОВОГО 

коштів документа 

8 

8 

8 

8 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт мажоритарників Музика Р.Я .. dосх 

В11ко11авсць 
(повна назва) 

(код статті 8) 

Реквізит11 
Місцез11а- Код договору (дата Прю11а-
ХОДЖСШІЯ виконавця укладаJІНЯ, ІІОМСJ} 'ІСШІЯ 

ОІІКОНЗВЦЯ (ЄДРПОУ) та r1редмет r1латежу 
догопоnv) 

8 

Сума 
(грн) 

1000 

1000 

Cy>ta 
(грн) 
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