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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії 

 

_____        остаточний     ____ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "_05_" до "_25_" _жовтня_ 20_20_ 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_ 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 

________                       р/р UA103282090000026423990065791  ____ 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду      _ Шехлович Андріана Михайлівна  _ _       __                     _ 

  прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)  
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду____ Шехлович Андріана Михайлівна   __      __     _     _     __ 

  прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)  

Код статті Найменування статті Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду

1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії 654027,91 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

0,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 168315,80 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

822343,71 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам 
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим 
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 

0,00 

 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. 






