
Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

№ пп

жовтень 2018р.
1 БФ “Меценат” 36450,00 основні засоби 36,50 комп’ютерне обладнання 36,50 0,00

2
БФ “Меценат” 11920,00 повірка 11,90 11,90 0,00

3
БФ “Меценат” 6263,97 повірка 6,20 6,20 0,00

4 БФ “Меценат” 6200,00 основні засоби 6,20 вогнегасники 6,20 0,00
5 БФ “Меценат” 10934,12 видання 10,90 періодичні видання 10,90 0,00

6 БФ “Меценат” 2891,52 хозтовари 2,90 хозтовари 2,90 0,00
7 БФ “Меценат” 22650,00 основні засоби 22,60 холодильники 22,60 0,00
8 БФ “Меценат” 11520,00 медичне обладнання 11,50 центрифуга 11,50 0,00
9 БФ “Меценат” 3260,40 видання 3,30 періодичні видання 3,30 0,00

листопад 2018р.
10 БФ “Меценат” 629,06 629,06 підписка 0,60 періодичні видання 0,60 0,00

грудень 2018р.

11 БФ “Меценат” 760,00 760,00 навчання 0,80 0,80 0,00
12 БФ “Меценат” 3560,00 матеріали 3,60 гель УЗД 3,60 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 117039,07 117,00 117,00 0,00

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      
                про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                        
              КНП “Міська поліклініка № 10” за 4 квартал 2018 року 

                                                                                                                                            найменування закладу охорони здоров'я

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 (товари і послуг) 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 

(канцтовари, 
господарські 

товари, 
будівельні 

товари, 
медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали, 
продукти 

харчування, 
м"який інвентар, 
основні засоби та 

інші)

Напрямки використання 
у грошовій формі (стаття 

витрат)

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів 
та послуг у натуральній формі  

(канцтовари, господарські 
товари, будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні матеріали, 

продукти харчування, м"який 
інвентар, основні засоби та 

інші)

Сума, тис. грн.

36 450,00

11 920,00
повірка медичного 
обладнання 

6 263,97
повірка медичного 
обладнання 

6 200,00
10 934,12

2 891,52
22 650,00
11 520,00
3 260,40

навчання з 
електронебезпеки 

3 560,00

117 039,07

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

№ пп

січень 2019р.
1 БФ “Меценат” 6109,05 будівництво 6,10 будівельні матеріали 6,10 0,00
2 БФ “Меценат” 3713,60 видання 3,70 періодичні видання 3,70 0,00
3 ТОВ “Аптека 216” 5415,60 медикаменти 5,40 медикаменти 5,40 0,00

лютий 2019р.
4 БФ “Меценат” 1800,00 кваліфікація 1,80 підвищення кваліфікації 1,80 0,00

5 БФ “Меценат” 1800,00 навчання 1,80 навчання посадових осіб 1,80 0,00
6 БФ “Меценат” 100,00 100,00 навчання 0,10 семінар 0,10 0,00
7 БФ “Меценат” 1600,00 Медкнижки 1,60 Особові медичні книжки 1,60 0,00

березень 2019р.
7 Савченко С.В. 4980,00 основні засоби 4,90 комп’ютерне обладнання 4,90 0,00
8 БФ “Меценат” 1800,00 кваліфікація 1,80 підвищення кваліфікації 1,80 0,00
9 БФ “Меценат” 2000,00 юридичні послуги 2,00 юридичні послуги 2,00 0,00

квітень 2019р.
10 БФ “Меценат” 1800,00 видання 1,80 періодичні видання 1,80 0,00
11 БФ “Меценат” 4000,00 юридичні послуги 4,00 юридичні послуги 4,00 0,00

12 БФ “Меценат” 253,04 253,04 0,30 навчання посадових осіб 0,30 0,00

травень 2019р.

13 БФ “Меценат” 41560,00 основні засоби 41,60 програмне забезпечення 41,60 0,00
14 ТОВ “Аптека 216” 5755,00 медикаменти 5,80 медикаменти 5,80 0,00
15 БФ “Меценат” 2000,00 юридичні послуги 2,00 юридичні послуги 2,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 84686,29 84,70 84,70 0,00

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер І.О. Нестерова

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      
                про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                        
              КНП “Міська поліклініка № 10” за І півріччя 2019 року 

                                                                                                                                            найменування закладу охорони здоров'я

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 (товари і послуг) 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 

(канцтовари, 
господарські 

товари, 
будівельні 

товари, 
медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали, 
продукти 

харчування, 
м"який інвентар, 
основні засоби та 

інші)

Напрямки використання 
у грошовій формі (стаття 

витрат)

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів 
та послуг у натуральній формі  

(канцтовари, господарські 
товари, будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні матеріали, 

продукти харчування, м"який 
інвентар, основні засоби та 

інші)

Сума, тис. грн.

6 109,05
3 713,60

5 415,60

1 800,00

1 800,00

1 600,00

4 980,00
1 800,00
2 000,00

1 800,00
4 000,00

41 560,00
5 755,00

2 000,00

68 535,69 16 150,60

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

липень 2019р.

1

БФ “Меценат” 5075,00 5,10 будівельні матеріали 5,10 0,00

2
БФ “Меценат” 620,00 620,00 0,60 періодичні видання 0,60 0,00

3
БФ “Меценат” 6037,50 6,00 медикаменти 6,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 11732,50 11,70 11,70 0,00

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер І.О. Нестерова

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      
                про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                        
              КНП “Міська поліклініка № 10” за липень 2019 року 

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 (товари і послуг) 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 

(канцтовари, 
господарські 

товари, 
будівельні 

товари, 
медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали, 
продукти 

харчування, 
м"який інвентар, 
основні засоби та 

інші)

Напрямки використання 
у грошовій формі (стаття 

витрат)

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів 
та послуг у натуральній формі  

(канцтовари, господарські 
товари, будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні матеріали, 

продукти харчування, м"який 
інвентар, основні засоби та 

інші)

Сума, тис. грн.

5 075,00
предмети медичного 
призначення

предмети медичного 
призначення

6 037,50
предмети медичного 
призначення

11 732,50

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



№ пп

1
ТОВ Підприємство 0,50 0,25 0,75 господарські товари 0,25

0,15 канцтовари 0,15 канцтовари 0,15
0,10 м"який інвентар 0,10 м"який інвентар 0,10
0,20 медикаменти 0,20 медикаменти 0,20

0,30 0,30 продукти харчування 0,30
2 Фізична особа 21,30 21,30 2210 2,00 канцтовари
3 ПП "Квадрат" 5,10 5,10 2240 15,70 вивіз сміття

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЬОГО по закладу 26,90 1,00 27,90 17,70 1,00 9,20

Керівник установи

Головний бухгалтер

ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                     про надходження і використання 

благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                                                                                     
_____________________________________________________за____квартал_____року 

                                                                                                                                            найменування закладу охорони здоров′я

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 (товари і послуг) формі

Залишок 
невикористаних 

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

В грошовій форм, 
тис. грн

В  натуральній 
формі (товари і 
послуги), тис. 

грн

Перелік товарів і 
послуг в натуральній 
формі (канцтовари, 

господарські товари, 
будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали, продукти 
харчування, м"який 
інвентар, основні 

засоби та інші)

Напрямки 
використання у 
грошовій формі 
(стаття витрат)

Сума, тис. грн

Перелік використаних 
товарів та послуг у 
натуральній формі  

(канцтовари, господарські 
товари, будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні матеріали, 

продукти харчування, 
м"який інвентар, основні 

засоби та інші)

Сума, тис. грн

господарські 
товари 

продукти 
харчування

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 


	бланк 4 кв 18
	бланк 1-2 кв 19
	бланк липень 19
	приклад заповнення

