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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 №____ 
 

проміжний_ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до 10"липня 2019 року  

Зарічанський Володимир Анатолійович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк",  
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_код ЄДРПОУ 14360570, рахунок №26437055300376 МФО 302689 

 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  130800,00 

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) 
130800,00 

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  

--- 



bb8ebd4550b0a31d5a03bcc42e8a9d19  2 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

2300 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня 

повторного голосування) 

--- 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

--- 

3110  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

відповідні внески 

--- 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

--- 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

--- 

3230  

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування – після дня повторного голосування), у 

разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

---- 

4000  
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 
--- 

5000  Повернення помилкових надходжень коштів ---- 

6000  
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

засобах масової інформації 
---- 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

---- 

Загальний розмір виборчого фонду  

(2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

130800,00 

3. Використання коштів виборчого фонду 

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 126540,00 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

126540,00 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

92330,00 

1120 виготовлення відеозаписів  --- 

1130 виготовлення аудіозаписів  --- 

1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

34210,00 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

--- 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів --- 

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): --- 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): ---- 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні ---- 
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Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1212  оплата ефірного часу на радіо --- 

1220  
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

--- 

1300  
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації  

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

--- 

1310  транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 

обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 

предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)  

--- 

1320  оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

--- 

1330  оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 

агітації  

--- 

1340  оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

--- 

1350  розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

--- 

1360  Послуги зв’язку (1361 + 1362): --- 

1361  послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо)  

--- 

1362  послуги поштового зв’язку  --- 

1400  Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 

матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 

демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 

підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 

про таку підтримку тощо)  

--- 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 1000) 

4260,00 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 

--- 

 

Звіт подано "12" ЛИПНЯ 2019 року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду                              ___________                              Зарічанський В.А_ 
                                                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 

 

          Секретар  

 Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА
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Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 17 (форми № 4) 

 
_проміжний_ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до 10"липня 2019 року  

Зарічанський Володимир Анатолійович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк",  
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_код ЄДРПОУ 14360570, рахунок №26437055300376 МФО 302689 

 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів  

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 02-07-2019 @2PL623670 55000,00 

2 04-07-2019 @2PL103437 15000,00 

2 05-07-2019 @2PL725561 6800,00 

2 08-07-2019 @2PL953757 24000,00 

2 09-07-2019 @2PL459144 30000,00 

Усього   130800,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 

 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Наймену-вання 

платника 

Місцезнаход-

ження платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 4) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, 

район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Усього        

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

(код статті 10) 
 

Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

10 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

10 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 
 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

 (код статті 10) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 
 

 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує 

розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" 

(код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаход-ження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

11 ---

- 
---- ---- ---- ---- -

--- 

11 ---

- 
---- ---- ---- ---- -

--- 

11 ---

- 
---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір, 

визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 

 (код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 

за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

штрафних 

санкцій 

Номер розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

12 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

12 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від фізичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  

(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 

Номер розрахун-

кового документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

 ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2100, 2300)  
 

Код статті 

Дата 

повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума 

(грн) 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

--- 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 
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Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума (грн) 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

банку 

Місцезнаходження 

банку 

Код банку 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

4000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

4000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

16. Відомості про повернення юридичним особам  

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000)  

Код 

статті 

Дата повернен-

ня коштів 

Номер 

розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  

в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

отримувача 

Місцезнаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

6000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

6000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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6000 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Усього ---- ---- ---- ---- ---- ----

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 

одномандатного 

виборчого округу  

(в порядку 

зростання) 

Код статті 
Дата 

платежу 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Отримувач 

(повна 

назва) 

Місцезна-

ходження 

отримувача 

Код 

отримувач

а 

(ЄДРПОУ) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

17 1110 
03-07-

2019

1700459

53 

2600640

9476 , 

ТОВ 

Друкар

ня 50 

копiйок

, 

3870400

4 

02091,  

м, Київ, 

а/с2 

387040

04 

виготов

лення 

друкова

них 

матерiал

iв 

(листiвк

и) рах 

No 

Т14475 

вiд 

3.07.2019 

42560,

00 

17 1140 
04-07-

2019 

1714120

14 

2600271

971 , 

ФОП 

Погорiл

ий С.О., 

2797305

416 

м. Київ, 

вул. 

виготов

лення 

предметi

в,матерi

алiв, що 

мiстять 

символi

ку та 

прiзвищ

а 

12500,

00 

17 1140 
05-07-

2019 

1554006

59 

2600271

971 , 

ФОП 

Погорiл

ий С.О., 

2797305

416 

м. Київ, 

вул. 

виготов

лення 

предметi

в, 

матерiал

iв 

(магнiти

), що 

мiстять 

символi

ку канд 

згiдно з 

рахунко

15500,

00 
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м No 

90/19 вiд 

05.07.19 

17 1110 
08-07-

2019 

1605419

15 

2600005

1525342 

, 

СТЕПА

НЕНК

О О.А. 

ФОП, 

2279414

159 

02091,  

м, Київ, 

а/с2 

оплата 

за 

агiтацiй

ну 

листiвку 

зг. рах. 

No 

Т14762 

вiд 

08.07.201

9 без 

ПДВ 

23678,

00 

17 1110 
09-07-

2019 

1355087

00 

2600205

2626446 

, 

РЕНЕС

АНС-

ТРЕЙД 

ТОВ, 

4125157

9 

02098, 

Дніпров

ський 

район, 

м. 

Київ,ву

л. 

Дніпров

ська 

Набере

жна,до

м №7, 

кв. 78 

412515

79 

виготов

лення 

друкова

них 

матерiал

iв 

передвиб

орної 

агiтацiї 

(баннер) 

згiдно 

рахунку 

No 159 

вiд 

09.07.201

9 

6210,0

0 

17 1110 
09-07-

2019 

1401504

63 

2600005

1525342 

, 

СТЕПА

НЕНК

О О.А. 

ФОП, 

2279414

159 

02091,  

м, Київ, 

а/с2 
 

виготов

лення 

друкова

них 

матерiал

iв 

передвиб

орної 

агiтацiї 

(листiвк

а) згiдно 

рахунку 

NoТ1489

3 вiд 

09.07.201

9 

19882,

00 

Усього 126540
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,00 

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

перерахованих виконавцям 

(код статті 8) 

Код 

статті 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна-

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума  

(грн) 

8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

8 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

---

8 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

---

8 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

---

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

---

Розпорядник коштів 

поточного рахунку  

виборчого фонду ___________    Зарічанський В.А 
(підпис)  (прізвище та ініціали) 

       Секретар  

 Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА
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Додаток 11 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

ПОРЯДОК 

складання фінансових звітів про надходження і використання коштів 

виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати 

України від яких зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні 

депутати України в одномандатних виборчих округах 

1. Основні положення

1.1. Цим Порядком визначаються процедура складання та вимоги до 

розкриття елементів фінансових звітів про надходження і використання 

коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати 

України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі (далі – партії), та кандидатів у народні депутати України в 

одномандатних виборчих округах (далі – кандидати в депутати, виборчі 

фонди та фінансові звіти відповідно). 

1.2. Фінансові звіти складаються та подаються розпорядниками 

рахунків виборчого фонду у строки, визначені частинами п’ятою, шостою  

статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – 

Закон), за формами, встановленими Центральною виборчою комісією за 

погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції, та 

заповненими відповідно до цього Порядку (постанова Центральної виборчої 

комісії від 14 червня 2019 року № 1010). 

1.3. Фінансові звіти засвідчуються підписами розпорядників 

накопичувального або поточного рахунку виборчого фонду. 

1.4. Відомості, що містяться у фінансових звітах, повинні бути 

достовірними. Не допускається подання звітів з виправленнями.  

1.5. Форми фінансових звітів заповнюються за всіма передбаченими у 

них позиціями. У разі відсутності відомостей за окремими статтями у 

відповідних графах проставляються нулі.  

1.6. До форм фінансових звітів забороняється включати додаткові 

статті та показники за ними.  

1.7. У фінансових звітах числові показники операцій на відповідних 

рахунках виборчого фонду зазначаються в гривнях. Числа, що відображають 

гривні та копійки, відокремлюються комою. Копійки позначаються двома 

цифрами.  

1.8. У фінансових звітах дати зазначаються у форматі "ДД.ММ.РР". 

1.9.  Фінансові звіти подаються розпорядниками відповідних рахунків 

на паперових носіях і в електронному вигляді. При цьому електронний 
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вигляд подання вказаних звітів передбачає їх подання на оптичних носіях 

інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачах чи інших 

пристроях для запам’ятовування, що використовують інтерфейс USB, у 

форматі MS-Word та сканованій копії (сканування проводиться з роздільною 

здатністю не менше 300 dpi та не більше 600 dpi і зберігається у форматі PDF 

(*.pdf), у якій повинні бути закриті відомості, що належать до персональних 

даних (інформація про реєстраційні номери облікових карток платників 

податків, серії та номери паспортів, адреси житла) фізичних осіб і інформація 

про реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних 

осіб – підприємців. Формат MS-Word повинен бути версії 2007 року або 

більш нової (DOCX). Відповідальність за ідентичність фінансових звітів, 

поданих на паперових носіях і в електронному вигляді, несуть розпорядники 

відповідних рахунків виборчих фондів, які їх подають. 

1.10. У фінансових звітах обов’язково відображається інформація про 

всі надходження на накопичувальний, поточний рахунки (поточні рахунки) 

виборчого фонду партії, кандидата в депутати, здійснені витрати та залишки 

коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату 

надходження кожного внеску до виборчого фонду партії, кандидата в 

депутати в одномандатному виборчому окрузі, його розмір, особу, яка 

здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням 

відомостей про особу, яка здійснила внесок, передбачених Законом України 

"Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на 

підтримку партій), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з 

відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача платежу (із зазначенням 

відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України "Про 

політичні партії в Україні"). 

1.11. Неподання фінансових звітів, порушення встановленого порядку 

чи строків їх подання або подання фінансового звіту, оформленого з 

порушенням установлених вимог, подання завідомо недостовірних 

відомостей у фінансовому звіті тягнуть за собою відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

4. Процедура складання та вимоги до розкриття елементів фінансового

звіту, що подається розпорядником коштів поточного рахунку 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі до партії, яка висунула 

відповідного кандидата в депутати, та окружної виборчої комісії 

з виборів народних депутатів України 

4.1. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду 

кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний не 

пізніше як за вісім днів до дня голосування подати до партії, яка висунула 

відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто 

шляхом самовисування), та до окружної виборчої комісії проміжний 

фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду 
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(на паперових носіях та в електронному вигляді) за період з дня відкриття 

поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування. 

У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про 

проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування 

розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в 

депутати в одномандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого 

бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний за чотири дні до дня 

повторного голосування подати до партії, яка висунула відповідного 

кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом 

самовисування), та до окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт 

про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових 

носіях та в електронному вигляді) за період з дня прийняття рішення про 

проведення повторного голосування до п’ятого дня до дня повторного 

голосування. 

4.2. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду 

кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний не 

пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до партії, яка 

висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата 

висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії остаточний 

фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду 

(на паперових носіях та в електронному вигляді).  

У разі проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного 

голосування розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду 

кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, включеного до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніш як 

на сьомий день після дня повторного голосування подати до партії, яка 

висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата в 

депутати висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії 

остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів 

виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді). 

4.3. Фінансовий звіт про надходження та використання коштів 

виборчого фонду (проміжний і остаточний) подається розпорядником коштів 

поточного рахунку за формою № 4 "Звіт про надходження та використання 

коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі № __" (додаток 7 до постанови 

Центральної виборчої комісії від 14 червня 2019 року № 1010) (далі – форма 

№ 4). 

До форми № 4 додається розшифровка, яка є її невід’ємною частиною 

(додаток 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 14 червня 

2019 року № 1010), та пояснювальна записка. 

4.4. У розділі 1 "Надходження коштів на поточний рахунок виборчого 

фонду" форми № 4 зазначаються всі надходження коштів на відповідний 

рахунок виборчого фонду. Цей розділ звіту заповнюється на підставі 
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відомостей про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду, 

що надаються банком, у якому відкрито цей рахунок. 

Сума надходжень від осіб, визначених у частині третій статті 50 

Закону, та внесків, розмір яких перевищує розмір, установлений частиною 

другою цієї статті, не включається до розміру виборчого фонду, не 

використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає 

перерахуванню до Державного бюджету України. 

Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними 

договорами, не включається до розміру виборчого фонду, не 

використовується для фінансування передвиборної агітації та підлягає 

перерахуванню разом із залишком невикористаних коштів кандидату в 

депутати в одномандатному виборчому окрузі або до Державного бюджету 

України.  

Розділ 2 "Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого 

фонду" форми № 4 повинен відображати суму коштів, повернених особам, 

які здійснили добровільні внески до виборчого фонду, і перерахованих до 

Державного бюджету України.  

Цей розділ звіту заповнюється за кодами статей на підставі 

розпорядчих та платіжних документів, що подаються розпорядником 

виборчого фонду до банку, а також банківських виписок, що підтверджують 

здійснення відповідних платежів. 

Розділ 3 "Використання коштів виборчого фонду" форми № 4 повинен 

відображати витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду за 

цільовим призначенням і заповнюється на підставі розрахункових 

документів, що подаються розпорядником виборчого фонду до банку, а 

також банківських виписок, які підтверджують здійснення відповідних 

платежів. 

4.5. У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування 

штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами (розділ 8 

розшифровки до форми № 4) обов’язково зазначається причина сплати 

штрафних санкцій. 

Відомості про використання коштів виборчого фонду кандидата в 

народні депутати України (розділ 19 розшифровки до форми № 4) повинні 

мати розшифровку за кожним проведеним платежем. Графа "Призначення 

платежу" заповнюється згідно з вимогами до заповнення розрахункових 

документів, визначеними Порядком контролю.  

У разі якщо виконавець за договором повернув кошти на рахунок 

виборчого фонду, звітні дані зменшуються на суму повернених коштів. У 

графі "Призначення платежу" відомостей про повернення на поточний 

рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям (розділ 20 

розшифровки до форми № 4), робиться відповідний запис про причину 

повернення коштів.  
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4.6. На підставі розділів 1 – 3 форми № 4 визначається залишок коштів 

на поточному рахунку виборчого фонду станом на момент припинення 

витрачання коштів із поточного рахунку.  

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

розраховується шляхом віднімання від загальної суми надходження коштів 

на поточний рахунок виборчого фонду (розділ 1 форми № 4) загальної суми 

перерахованих коштів з поточного рахунку виборчого фонду (розділ 2 форми 

№ 4) та загальної суми використаних коштів виборчого фонду (розділ 3 

форми № 4). 

Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати, у 

триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів 

депутата в одномандатному окрузі перераховуються банком відповідному 

кандидату: 

1) у повному обсязі – якщо сума коштів, не використаних кандидатом у

депутати, не перевищує суми коштів, внесених ним до виборчого фонду; 

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду, – якщо

сума коштів, не використаних кандидатом у депутати, перевищує суму 

коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після 

перерахування кандидату в депутати, в той самий строк перераховуються 

банком до державного бюджету. 

4.7. Пояснювальна записка до фінансового звіту, що подається 

розпорядником коштів виборчого фонду за формою № 4, складається ним у 

довільній формі та обов’язково повинна містити обґрунтування щодо фактів 

нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо такі мали місце, 

причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами, усіх випадків повернення добровільних внесків 

особам і перерахування добровільних внесків до Державного бюджету 

України. 

Секретар  

Центральної виборчої комісії   Н. БЕРНАЦЬКА 


