
Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1 42,39 ФКУ Нутрі 42,39 ФКУ Нутрі 42,39

2 10,58 10,58 10,58

3 ТОВ "Аптека 216" 3,57 Бінти, вата, шприци 3,57 Бінти, вата, шприци 3,57

1 0,00 0,00 2220 1,10 Медикаменти 0,00
2 0,00 0,00 2220 2,40 Медикаменти 0,00
3 0,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 0,00 56,54 3,50 56,54 7,65

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      про 
надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                      КНП “Міська 
поліклініка № 10” за Вересень  2020 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.

КНП "Міська поліклініка 
№23" ХМР 

КНП ХОР " Обласна клінична 
лікарня"  

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 

зразків

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 

зразків

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1

0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                     
                 про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                      
                КНП “Міська поліклініка № 10” за Серпень  2020 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.

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1 4,16 4,16 4,16

2
Кузнецова К.В. 7,50 7,50 0,00

3 Ягнюк А.В. 0,05 0,05 0,00
4 0,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 7,55 0,00 11,71 0,00 4,16 15,20

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                           
      про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                      
КНП “Міська поліклініка № 10” за Вересень  2020 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.

КНП ХОР " Обласна клінична 
лікарня"  

Комплекти для забору 
та транспортування 
біологічних зразків

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 

зразків

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1 Сипало Д.А. 1,0 Крісло-каталка 1,0 Крісло-каталка 1,0

2 10,4 10,4 10,4

3

0,00 2220 2,50 Пульсоксиметри 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 12,70

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                            
    про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                      
КНП “Міська поліклініка № 10” за Жовтень  2020 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.

КНП ХОР " Обласна клінична 
лікарня"  

Комплекти для забору 
та транспортування 
біологічних зразків

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 
зразків

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 



Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1 3,12

3,12 3,12 3,12
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 3,12 3,12 0,00 3,12 12,70

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                              
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                      
КНП “Міська поліклініка № 10” за Листопад  2020 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.

КНП ХОР " Обласна клінична 
лікарня"  

Комплекти для забору 
та транспортування 
біологічних зразків

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 

зразків

(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) 
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