
формаJФ 4

звIт
про надходж(ення та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського,
селищного, мiського голови

_ Остаточний _
(вил звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з ll 01ll до "_30"_Жовтня_ 2020_ року
Першi мiсцевi вибори 25 Жовтня 2020р

(назва та дата проведеннJI мiсцевlо< виборiв)

Жегаrrський Вiталiй Володиморович мiського голови
(прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявностi) кандидата в депутати, каIцидата на посаду сiльського,

селищного, мiського юлови)

Раффазен Баrrк Аваль,_ З05653, UA02305653000000264392150005
(найменування та код бапку, в якому вiдкрlтго поточний рахунок, номер рахунку)

единии одномадатнии виборчий округ
(назва багатомандатного, €диного сiльського, селищного, мiського виборчого округу)

з впборiв Мiського голови
(дешутатiв сiльських, селищних, MicbKror рад, сiльськtо<, с€лищних, мiськш< юлЬ)

Розпорядник коrrrгiв
поточного рахунку
виборчого фонду_ Жеганський Вiта_lriй Володиморович _

- fuя осiб, якi через cBoi рлiгiйнi перекоfiання вiдмовилися вiд прпйrrятгя реесграцiйною номера облiковоi карткп IuIатника податкiв та
повiдомилr про це вiдповiдний коIпрлюючий орган i мають вiдмiтку в паспоргi.

rрiзшпцg iм'я ýci вlионi iMeHa), по багьковi (за rrа.шносгi) (код за РНОtrGlПсе,рiя та номер паспорга*)

Код стдттi Нrйменчвання cTaTTi
Сума
(гпн)

1. Надходження коштiв на поточнпй рахyнок виборчого dDонду

1.1

Кошти мiсцевоi органiзацii полiтичноi партiТ (для
кulндидатiв, висунугих мiсцевою органiзацiею полiтиIIноТ
партii)

581740,00

1.2 Власнi кошти к€lндидата 0

1.з добровiльнi внески фiзичних осiб 0

1.4
Н4дходженrrя штрафних саЕкцiй за укладоними
ДОГОВОРаI\ЛИ

0

1.5 Помилковi надходження коштiв 0

Усього надiйшло коштiв на поточнпй рахунок впборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 )

581740,00

2. Перерахування коштiв з поточного Dахункy виборчого фонду

2.1
Повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
(2.|.I+2.|.2):

0

2.|.т Повернення фiзичним особаN,I добровiльних BHecKiB, вiд
яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку

0

2.|.2
Повернення фiзичним особа]ч1 добровiльних BHecKiB у cyп'li,
що перевищус розмiр, устtlновлений частиною д)угою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраrЪи

0

2.2
Перераryвання коштЪ до бюджету АР Крпм чп
вiдповЦного мiсцевого бюджеry
(2.2.I +2.2.2+2.2.з +2.2.4)

0

2.2.| Перерахрання до бюлжету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB фiзичних осiб,
вiд яких вiдмовився розпорядник поточного рахуflку
виборчого фонду, в,рtlзi неможJIивостi ik поворнення

0
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Код cTaTTi Найменування статгi
Сума
{гов)

вiдповiдним особаN{

2.2.2 Перерахрання до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB у cyMi, що
перевищус розмiр, устtlновлений частиною д)угою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи

0

2.2.з

Перерахування до бюджету АР Крим.пл вiдповiдного
мiсцевого бюджеry добровiльних BHecKiB осiб, якi згiдно з
частиною ц)етьою статгi 215 Виборчого кодексу УкраrЪи
не мають права здiйсtповати добровiльнi внески до
виборчого фонду

2.2.4 ПерерахранЕя до бюджету АР Крим чи вiдповйного
мiсцевого бюджету BHecKiB, що Еадiйшли до виборчого
фонду пiзнiше останньоi п'ятницi перед днем голосувЕlння
(днем повторного голосувшrня)

0

2.3 Банкiвськi пошryги 0

2.4 Повернення помилкових надходжень коштiв 0

2.5 Оrryблiкування реквiзитiв накопичувальпого рахунку
виборчого фонд},в засобах MacoBoi iнформацiiта мережi
"IHTepHeT"

0

Усього перержовано коштЬ iз поточного рахунку виборчого фоцлу
(2. | +2.2+2.з +2.4+2 . 5)

0

Загальний розмiр виборчого фонду
(1. 1 +1.2+1.3+1 .4) - (2.1+22+2.з+2.5)

581740,00

3. Використання коштiв виборчого фонду
3.1 Витрати Еа проведення виборчоi кампанii (3 . 1 . 1 +3 . 1 .2): 0

3.1.1
придбання к€lнцтоварiв, паперу, iнших предметiв i
MaTepia_lliB дjul проведення виборчоТ ка:rлпанii

0

з.I.2
IIосJц'ги, пов'язаlti з проведенням виборчоi кампанii
(тршrспортнi, юри.щr.пri, бухгалтерськi та iншi пос.ггуги,
оренда примiщень, охорона тощо) та iншi витрати

0

3.2
з94 t 00,00

з.2.1

виготовленIuI друкованих MaTepimriB (виборчих rшrстiвок,
плакатiв та iнппrх агiтацiйних матерiалiв чи ш)укованих
видань), у яких розмiщено матерiа.пи передвиборноi
агiтацii

121290,00

з.2,2 виготовлення вiдеозаrrисiв 139995.00
э.z.3 виготовлення аудiозаписiв .0

з.2.4 виготовлення iнших матерiалiв передвиборноi агiтацii 28460,00

з.2.5
придбаrrня канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i
матерiалiв дJIя виготовлеЕЕя матерiалiв передвиборноТ
агlтацll

0

з.2.6
виготовлення (придбаrrня), оренда та встtlновленIlя
агiтаrliйних наlrлетiв

104355,00

3.3 Використання засобiв MacoBoi iнформацii (З.3. 1+З.З.2): 137640.00
3.3.1 оплата ефiрного часу (З.3.1.1+3.з.1.2): 1з7640,00

3.3.1.1 оплаmа ефiрноео часу на mелебаченнi 0
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Код cTaTTi Наймеяувавня cTaTTi
Сумr
(гпн)

з.з.|.2 оплаmа ефiоноzо часу на oadio 0

э.э.Z оплата д)уковаIIих площ у друковаIIих засобах масовоТ
iнформацii

0

3.4
Розмiщення матерiалiв передвиборноi агiтацii в мережd
"IHTeDHeT"

50000,00

3.5
Iншi послугп, пов'язанi з проведенням передвпборноi
агiтацii (3.5. 1 +З.5.2+З.5.З+З.5.4+3.5.5) :

0

3.5.1

транспортнi послуги для реалiзацiТ заходiв передвиборноi
агiтацiТ (перевезення MaTepiaлiB передвиборноТ агiтацiТ,
технitlних засобiв та обладнанЕя для ведення
передвиборноi агiтацii, а також iнших MaTepiaлiB,
пов'язilних з перодвиборною агiтшriею)

0

з.5.2 оренда будинкiв i примiщень ycix форм власностi для
IIроведенЕя публi.пrих дебатiв, дискусiй, круглих столiв,
пресконференцiй, зборЪ громадян та iнших публiчних
заходiв передвиборноi агiтацiТ

0

з.5.3 оренда обладнання та технi.пгих засобiв дJIя ведення
передвиборноi агiтацii та виготовлення матерiалiв
передвиборноТ агiтацii

0

з.5.4 розмlщення друковilних агlтацlиних матерlilлlв чи
полiтичноi реклалли на носiях зовнiшньоТ реклами
(бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тощо)

0

з.5.5 посJIуги зв'язку (3.5.5. 1 +3.5.5.2): 0

3.5.5.1
послуzu елекmрuчноzо зв' язку (mелефонноzо, mелеzрафноZо,

ф оm о m е л е zр афн о z о, ф ак с uл,t iльн о z о, d окул,t е нmальн о 2 о
зв'язку, Jйереэtс mа каналiв переdавання daHtlx mоu4о)

0

з.5.5.2 поспуzu поtаmовоZо зв' язку 0

3.б

Iншi витратп на передвиборну агiтацiю
фозповсюдження вибор.rих .rшtстiвок, ппакатiв та iнших
друков€lних агiтацiйних MaTepiarriB цr д)укованих видань,
у яких розмiщено матерiали передвиборноТ агiтацii;
проведення мiтингiв, походiв, демоIIстрацiй, концертiв,
вистЕв, спортивних змагань, демонстрацii фiльмiв та
телепередач, iнших тryблiчних заходiв за пiдтримки
кандидатц а також оприJIюднення iнформацiТ про таку
пiдтримку тощо)

Усього викорпстано коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
(з. 1+з.2+3.3+з.4+3.5+3.6)

581740,00

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) - (2.|+2.2+2.з+2А+2.5) - (з.1+3.z+3.3+з.4+3.5+з.6):

0,00

у тому числi: надходження штрафних саrrкцiй за
уюIаденими договорап{и

0

Звiт подано "_30_" Жовтня 2020_ року
Розпорядrик KorrrTiB
поточного ра(унку
виборчого фрнду

/ ,--"
-'---\,( ,/4/\-____7-- 

- 

-(пlдпис)
Жеганський В,В
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(прiзвище та iнiчiа,rи)
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РОЗШИФРОВКА
до Звiry про надходження та використанця коштiв виборчого фонду
кандидата в депугати, кандидата на посаду сiльського, селищного,

мiського голови (форми NЬ 4)
остаточний
(вrц звiту: промiжний, остаточпий)

за перiод з "_01_" до "*30_" жовтня_ 2020 року

Першi мiсцевi вибори 25 Жовтня 2020р
(назва та дата проведення мiсцевrл< виборiв)

Жегаrrський Вiталiй Володимирович мiського головп_
(прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявносгi) к&цидата в депутати, кillдидата на посаду сiльського,

селищного, мiського юлови)
Раффазен Банк Ьалrь,_ 305653, UАO2З056530000002б4392150005

(наfu"tеrryвантrя та код банку, в якому вiдкрито поточниЙ рахунок, номер рахунку)
Мiський виборчий округ

(НаЗва багатомандатного, единого сiльського, селIщного, мiського виборчого окруry)
впборiв мiських голiв

(депУгатiв сiльських, селIщнIоL MicbKlo< рад, сiльськrоr, селищнIlD(, мiськшс голiв)

1. Вiдомостi про надходження коштiв мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii
(для кандидатiв, висуIIJrтпх мiсцевою органiзацiею полiтичноi партii)

4. Вiдомостi про Еадходження штрафних санкцiй за укладеними до.о"ораr"

код cTaTTr l.
,Щата надходкення коштiв HoMer; rrозrrахункового докyменI а Сума (грн)

07,10,2020 15 150100,00
07,|0,2020 |4 4б00,00
15,10,2020 18 68660,00
|6,10,2020 19 1 з9995,00
27,\0,2020 20 1 37640,00
21,10,2020 21 80745,00

Усього 581740,00

2. Вiдомостi про надходження власних коштiв кандидата
код cTaTTi 1.2

.Щата
надходженш

внескч
Цомер розрахункового документа

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeffa), по батьковi
(за наявностi) кандидата

Сума
(грн)

0

0

0
Усього 0

3. Вiдомостi про надходженЕя добровiльних BHecKiB фiзичних осiб
код cTaTTi 1.3

.Щата
Еадходкецня

внесý
Номер розрахункового документа

Прiзвище, iм'я (yci ыаснi iMeHa), по батькоЁi
(за наявностi) фiзичноi особи

Супm
(грн)

0

0
0

Усього 0

(код cTaTTi 1.4)

.Щата
надходження

штрафних
сяякrriй

Номер
розрахуЕко-

вого докум€ша

впконавець
(повне

найменувапня/
прiзвище, iм'я,

Код виконавця
(за €ДРПОУ/
рнокпп)

Реквiзити договору
(Дата ушадацня,
номер та предмет

логовопч)

Прпзначення
платжу

Сума
(грн)
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по батьковi
фiзичноi особи -

пiппписмrrя)

Усього

5. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточнпй рахунок
(код cTaTTi 1.5)

6. Вiдомостi про повернення добровiльних BHec11iB фiзичним особам
(код cTaTTi 2.|.|, 2.|.2)

7. Вiдомостi про перерахування коштiв до бюд}кету АР Крим
чп вЦповiдпого мiсцевого бюджеry

(код статгi 2.2.|, 2.2.2, 2.2.З, 2.2.4)

8. Вiдомостi про оплату банкiвських посJIуг
(код cTaTTi 2.З)

,Щата
надходкенш

коштiв

Номер
розрахуffкового

докумеmа

Найменування юридичноi особи/прiзвище,
iм'я (yci шаснi iMeHa), по батьковi

(за наявностi) фiзичноi особи
(фiзичноi особи - пйпDисмця)

Код особи
(за €.ЩРПОУЛНОКПП

фiзшноi особи -
пiлпписмця)

Сума (грн)

Усього

Код cTaTTi .Щата повернення Номер
докyмента

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),

по батьковi (за наявностi) отримувача
Сума (грн)

Усього

Код cTaTTi .Щата перераху-
вання вЕеску

Номер
розрахункового

поwментя

Найменування юридичноТ особн/
прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),

по баъковi (u нашншi) фзшоi осби

Код юридичноi особи
(за €ДРПОУ)

Сума (грн)

Усього

.Щата
ошати поqпуг

Номер
розрахункового

доWмента
Найменування банку Код бапку (за €ДРПОУ) Сума (грн)

Усього

9. Вiдомостi про повернеЕня помилкових надходжешь коштiв
(код статгi 2.4)

.Щата
повернепня

коштiв

Номер
розрахункового

докумеша

Наймепуванпя юридичноi особrr/прiзвище,
iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi

(за наявностi) фiзичноi особи
(Фiзичноi особи - пiдприсмця)

Код особи
(за €ДРПОУЛНОКПП

фiзичноi особи -
пiпппиэмrlql

Сума (грн)

огчеты остаточн 21
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Усього

10. Вiдомостi про оrryблiкування реквiзитiв поточного рахунку
в засобах MacoBoi iпформацii та мережi''IнтGрнет''

(код cTaTTi 2.5)

11. ВiдомОстi прО використанпя KomTiB поточного paxyнrcy виборчого фонду
(код cTaTTi з.1.1, з.|.2,з.2.|,з.2.2,з.2.з,з.2.4,з.2.5,з.2.6,з.з.t 1, з.з.1 .i,з.з.2,З.+, j.s.t,

з.5.2, 3.5.з, з,5.4, 3.5.5. 1, з.5.5.2, з.6)

!ата
перерахуванш

коштiв

Номер
розрахункового

докчмептя

Отришувач (повне наймепування/
прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи -

пiдпписмrrя'|

Код отримувача
(за €ЩРПОУЛНОКПП) Сума (грн)

Усього

Код cTaTTi .Щата платежу
Номер

розрахуцкового
документа

Отримувач
(повне

наймеrryвання/
прiзвпще, iм'я,

по батьковi фiзичноi
особи - пi.щrписмця)

Кол отримувача
(за €lРПОУ/РНОКПП)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

з,2,1 07.10.2020 з Сакригiн
Олексанлр
Сергiйович ФОП

298,7,7|69979 За пос.rrуги

,Бреlrryван
ня
вiтрин зг.
рФм-сФ-
0016
вй
29,09,2020р
Без ПJIВ

9800,00

з,2,4 07,\0,2020 2 Орлов
Володимир
Пчгрович ФОП

207зз|1,716 За mвар,
календарик
и
листiвки.
згiдно РФ-
NsСФ-
l 006 вiд
06, l 0,2020р
Без
пдв.

40500,00

з,2,6 07,1 0,2020 1 Орлов
Волод.Iмир
Пегрович ФОП

207зз177 16 За mвар,
палатки
агiтацiйни
згiдно РФ-
сФ-0929
вiд
29,092020р
Без ПЛВ

t 04з 55,00

3,2,4 1 5,10,2020 4 Орлов
Володимир
Пегрович ФОП

207зз17,7 |6 Заювар,
агiтацiйний
MaTcpimt на
палапry
згiдно РФ-
сФ_1007
вй
07,1 0,2020р
Без ПДВ

1 8660,00

з,4 l 5,1 0,2020 5 Доценко е.В
Фоп

29з2707з50 За
iнформацiй
Hi пос.rrуги в
Гугл,Юryб,
ФБ,Iнсrагра
м РФ-49 вiд
12,10,2020p
Без ПДВ

50000,00

1) ) 1б,10,2020 6 Сакригiн
Олександр
Сергiйович ФО_ П.

29877 l69979 Надання
посJryг
вiдеозйомк
и.вйеомоrrт

l 39995,00

огчеты остаmчн 22
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12. ВiдомОстi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям

аж
рФ}l!-сФ-
0018 вiд
15. l0.2020p
Без ПДВ

3,3,1 21,\0,2020 7 Сакригiн
Олексанлр
Сергiйович ФОП

29877169979 Пiдюmвка
peкjltlмHю(
iвеrгг
заходiв зг.
рФ.}lь-сФ_
0020
вiд
19,10,2020p
Без ПlIВ.

1з7640,00

2\,10,2020 8 Орлов
Волод.rмир
Пегрович ФОП

207зз|7,7\6 Магнiт з
повнокольо

ровим
друком
згiдно РФ-
сФ-1019
вй
19.10.2020р
Без ПДВ.

60з00,00

21,10,2020 9 Орлов
Володимир
Пегрович ФОП

20,7зз177 |6 За товар
листiвки А5
,з
двостороннi
м друком,
згiдно
рФ_сФ-
l021 вiд
2 l,1 0 2020р
Без ПДВ.

20445,00

22,10,2020 10 Орлов
Володимир
Петрович ФОП

2о7зз|77 \6 За mвар,
конворти з

лого
згiдно РФ-
сФ-2010
вiд
20,10,2020р
Без ПДВ.

45,00

Усього 5 8 1 740.00

[ата повер-
пення коштiв

Номер
розрахуЕко-

вого
докумеmа

виконавець
(повне

найменування/
прiзвище, iм'я,

по батьковi
фiзичноi особи -

пiпппиr,мrrgI

код виконавця
(за €flРПОУ/
рнокпп)

Реквiзиш договору
(дата ушадання, номер

та предмет договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

Усього

Розпорядник коштiв
поточного ра)ryнку
виборчого фонду Жегаrrський В.В.

оrчеты осгаmчн 2з
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