
                                           Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2017 р. № 848

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

К  НП    «  М  іська поліклініка №19  »      ХМР      за ___   _ _2018_ рік
найменування закладу охорони здоров’я

Період
Найменування юридичної

особи (або позначення
фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані
закладом охорони здоров’я від фізичних та

юридичних осіб

Всього
отримано

благодійних
пожертв, тис.

грн.

Використання закладом охорони здоров’я благодійних
пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і

послуги) формі
Залишок

невикористаних
грошових коштів,
товарів та послуг
на кінець звітного
періоду, тис. грн.В грошовій

формі, тис.
грн.

В
натуральній

формі
(товари і

послуги), тис.
грн.

Перелік товарів
і послуг в

натуральній
формі

Напрямки
використання у
грошовій формі
(стаття витрат)

Сума, тис.
грн.

Перелік
використаних

товарів та
послуг у

натуральній
формі

Сума, тис.
грн.

І
квартал

 Благодійні   внески   від 
населення 

       12,3   12,3

 Закупка 
каналізаційних 
труб, запчастин на
автомобіль ВАЗ 
2104, оплата    за 
супровід 
програмного 
забезпечення 

      7,1  5,2

 КП 
«Міськелектротранссервіс»

        15,1

 Проїздні 
квитки для 
лікарів на 
січень- 
березень 
2018року

15,1
  

 Проїздні квитки
для лікарів 
січень- березень
2018року

15,1 0,0

ІІ
квартал

 Благодійні   внески   від 
населення

0,50   0,50  Закупка 
запчастин на 
автомобіль ВАЗ 
2104, ремонт та 
повірка медичної 
апаратури,закупка
миючих та 
чистячи засобів

5,7   0,0



 КП 
«Міськелектротранссервіс»

 
25,0

Проїздні квитки
для лікарів на

квітень- липень
2018року

25,0

Проїздні квитки 
для лікарів 
квітень- 
липень2018року

18,2
6,8

ІІІ
квартал

 КП 
«Міськелектротранссервіс

 11,5

 Проїздні 
квитки для 
лікарів на 
серпень- 
вересень  
2018року

11,5   

 Проїздні квитки
для лікарів на 
серпень- 
вересень  
2018року

18,3 0,0

 Індар ПАТ «ПО 
виробництво інсулінів»

 35,6
 Препарати 
інсуліну для 
населення

35,6   
 Препарати 
інсуліну для 
населення

35,6  

Благодійні внески від 
населення

6,4
Оплата за 
електроенергію

6,4
Оплата за 
електроенергію

6,4

ІV
квартал

 КП 
«Міськелектротранссервіс

 
7,2

 Проїздні 
квитки для 
лікарів на 
жовтень  
2018року

7,2   

 Проїздні квитки
для лікарів на 
жовтень  
2018рок

7,2 0,0

ТОВ «1А Діагностична 
компанія»

31,5 Аналізатор сечі 31,5
Аналізатор сечі 
( введений в 
експлуатацію)

31,5

 Благодійні внески від 
населення

0,8  0,8     0,8

Всього
за рік

 13,6 132,3 х 145,9 12,8
132,3

0,8


