Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партії та їх використання
_________остаточний_____________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "_05_" до "_25_" ___жовтня___ 2020 року
Перші місцеві вибори депутатів Львівської міської ради, 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

______Львівська міська організація політичної партії «Українська Галицька Партія»____
(повна назва місцевої організації політичної партії)

___

Акціонерний банк «Південний», код банку 328209
р/р UA 423282090000026422000000023 _____

,

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________
Територіальний виборчий округ № 1-6
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду
Бек Ірина Володимирівна __
_
_
__
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Код статті

Найменування статті

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта)
Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого
822343,71
1.1
фонду
1.2
Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
0,00
1.3
Помилкові надходження коштів
0,00
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
822343,71
(1.1+1.2+1.3)
2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
2.1
Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2):
00,00
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів
0,00
2.1.1
для проведення виборчої кампанії
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії
0,00
2.1.2
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги,
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
169277,04
2.2
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6):
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок,
164116,28
2.2.1
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації
2.2.2
виготовлення відеозаписів
0,00
2.2.3
виготовлення аудіозаписів
0,00
2.2.4
виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації
5160,76
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів
0,00
2.2.5
для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
виготовлення (придбання), оренда та встановлення
0,00
2.2.6
агітаційних наметів
2.3
Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2):
153236,04
2.3.1
оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):
143436,04
2.3.1.1
оплата ефірного часу на телебаченні
82020,00
 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
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