Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

Львівська обласна організація політичної партії «Українська Галицька Партія»

Щурко Іван Петрович

.

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта)
Використано коштів (грн)
у тому числі

банківські послуги
(код 2.7)

повернення помилкових
надходжень (код 3)

13

14

15

16

200,00

інші витрати на
передвиборну агітацію
(код 2.6)

12

0,00

інші послуги, пов’язані з
проведенням
передвиборної агітації
(код 2.5)

11

732205,40

розміщення матеріалів
передвиборної агітації в
мережі "Інтернет" (код 2.4)

10

70000,00

використання засобів
масової інформації
(код 2.3)

0,00

9

177851,85

0,00

8

.

виготовлення матеріалів
передвиборної агітації
(код 2.2)

7

671292,32

помилкові надходження
коштів (код 1.3)

6

.

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта)

витрати на проведення
виборчої кампанії
(код 2.1)

надходження
штрафних санкцій
(код 1.2)

5

усього
(гр. 9 +гр. 10 +
гр. 11+ гр. 12+
гр. 13 + гр. 14 +
гр. 15+ гр. 16 )

0,00

надходження коштів з
накопичувального
рахунку (код 1.1)

4

1652849,57

3

Щурко Іван Петрович

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)
Надійшло коштів (грн)
у тому числі

1652849,57

2
Акціонерний
банк
«Південний»
(м. Одеса), код
328209, м.
Львів, вул.
Генерала
Чупринки, 11

.

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Найменування,
код та місцезнаходження
Номер
банку, в якому
усього
поточног
відкрито
(гр. 5 +
о рахунку
поточний
гр. 6 + гр. 7)
рахунок

UA5232820900000
26428000000027

Номер
територіального
виборчого округу

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду

.

(повна назва місцевої організації політичної партії)

1651549,57

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду



.

(назва та дата проведення місцевих виборів)

.



20 20 року

Чергові вибори депутатів Львівської обласної ради, 25 жовтня 2020 року

.

1

жовтня

0,00

за період з " 01 " до " 25 "

.

Залишок
коштів
(грн)
(гр. 4 –
гр. 8)

17

1300,00

остаточний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

.

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.
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.

Остаточний ф.3

1

