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П О С Т А Н О В А 
 
                                                                                                        

08 вересня 2015 року м. Київ № 589 
 

 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових  

актів Національного банку України 
 

 

 

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з 

метою вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють організацію 

бухгалтерського обліку, та у зв’язку з набранням чинності Законом України 

“Про місцеві вибори” Правління Національного банку України постановляє: 
 

1. Назву рахунку 2643 П групи рахунків 264 “Кошти виборчих фондів 

та фонду референдуму” розділу 26 “Кошти клієнтів банку” класу 2 

“Операції з клієнтами” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами), викласти в такій редакції: 

“Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному 

виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 

старости”. 
 

2. Назву та призначення рахунку 2643 П групи рахунків 264 “Кошти 

виборчих фондів та фонду референдуму” розділу 26 “Кошти клієнтів банку” 

класу 2 “Операції з клієнтами” Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами), 

викласти в такій редакції: 

“Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному 

виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 

старости. 

Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата в народні 
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депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, 

міського голови, старости. 

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування 

передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному 

виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 

старости, передбачені законодавством України. 

За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення 

передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному 

виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 

старости, а також інші операції відповідно до законодавства України про 

вибори”. 
 

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) довести зміст 

цієї постанови до відома банків України для використання в роботі. 

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Рашкована В. Л. 

 

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

 

 

Голова В. О. Гонтарева 

 

Інд. 60-09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


