
Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

Період

І квартал

Мирошніченко О.О. 0

ФОП Новіков В.М. 0,985

ФО-П Кисляк К.Ю. 0,3

ФО-П Жукова В.В. 0 медичні бланки

ТОВ "Тайфун-2000" 0

ТОВ ТБ "Тайфун-2000" 0

господарчі товари 0 господарчі товари 5,75978

0 42,8145

будівельні матеріали 0,000 будівельні матеріали 6,451

автозапчастини 0,00000 автозапчастини 1,98016

миючі засоби 0,00000 миючі засоби 5,71150

0,0000 3,2550

0,000 0,360

страхування водіїв 0,00000 страхування водіїв 2,16031

оплата послуг, крім комунальних 0,00 оплата послуг, крім комунальних 5,00

послуги зв'язку 0,00000 послуги зв'язку 0,91882

медикаменти 0,00000 медикаменти 15,64679

поточний ремонт кабенетів 0,00000 поточний ремонт кабенетів 13,830

ТОВ "Екомет" комп'ютерна техніка 0,000 комп'ютерна техніка 22,608

ІІ квартал

14,788 господарчі товари 14,788 господарчі товари 14,788
26,92208 26,92208 26,92208

6,59775 будівельні матеріали 6,59775 будівельні матеріали 6,59775
5,39428 автозапчастини 5,39428 автозапчастини 5,39428
21,46744 комп'ютерна техніка 21,46744 комп'ютерна техніка 21,46744

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

КНП "Міська поліклініка № 26" ХМР  за  2018 рік
                                                      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 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 натуральні
й 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.

повірка 
мед.обладнання

курси з охорони 
праці

курси з охорони 
праці

повірка 
мед.обладнання

повірка 
мед.обладнання

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

канц. товари, медичні журнали та 
бланки



ІІ квартал

3,135 3,135 3,135

3,89738 3,89738 3,89738

1,235 страхування водіїв 1,235 страхування водіїв 1,235
35,22086 оплата послуг, крім комунальних 35,22086 оплата послуг, крім комунальних 35,22086

0,65777 послуги зв'язку 0,65777 послуги зв'язку 0,65777
5,49984 поточний ремонт кабенетів 5,49984 поточний ремонт кабенетів 5,49984
15,34235 медикаменти 15,34235 медикаменти 15,34235

ФОП Новіков В.М. 0,599 Комутатор TL-SF10160 0,599 Комутатор TL-SF10160 0,599

ФО-П Жукова В.В. 0,6 0,6 0,6

ФО-П Бєдін І.О. 0,5 0,5 0,5

ФО-П Кисляк К.Ю. 0,45 0,45 медичні бланки 0,45

ФО-П Устиновська Л.В. 0,25 0,25 0,218

ТОВ  "Тайфун-2000" 1,5 1,5 1,5

ІІІ квартал ФОП Новіков В.М. 1,193 1,193 1,193

ФО-П Жукова В.В. 0,6 0,6 рем.комп.техніки 0,6
ФО-П Кисляк К.Ю. 0,6 0,6 тендерні курси 1,44706

ТОВ  "Тайфун-2000" 1,5 1,5 1,5

1,91048 послуги зв'язку та інтернет 1,91048 послуги зв'язку 1,91048
8,630 печатки та штампи 8,630 печатки та штампи 8,630

16,24292 16,24292 16,24292

4,065 4,065 4,065

3,69625 миючі засоби 3,69625 миючі засоби 3,69625
20,8607 медикаменти 20,8607 медикаменти 20,8607
5,975 господарчі товари 5,975 господарчі товари 5,975
2,87 автозапчастини 2,87 автозапчастини 2,87

20,36326 поточний ремонт кабенетів 20,36326 поточний ремонт кабенетів 20,36326
24,63793 оплата послуг, крім комунальних 24,63793 оплата послуг, крім комунальних 24,63793

2,288 2,288 2,288

5,232 будівельні матеріали 5,232 будівельні матеріали 5,232
0,76655 глюкометри 0,76655 глюкометри 0,76655

ІV квартал ФОП Жукова В.В. 0,4 0,4 0,4

ФО-П Кисляк К.Ю. 0,45 0,45 0,45

ФОП Новіков В.М. 1,18 1,18 рем.комп.техніки 1,09
ТОВ  "Тайфун-2000" 1,5 1,5 рем.автомобіля 1,5

7,18 7,18 7,18

30,37358 30,37358 30,37358

22,16325 медикаменти 22,16325 медикаменти 22,16325
0,42997 навчання 0,42997 навчання 0,42997

БО " Регіональний 
медичний фонд"

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

курси з охорони 
праці

курси з охорони 
праці

повірка 
мед.обладнання

повірка 
мед.обладнання

повірка 
мед.обладнання

повірка 
мед.обладнання

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канцтовари, медичні журнали, 
бланки 

канцтовари, медичні журнали, 
бланки 

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

ТОВ "Диалог 
Диагностик"

повірка 
мед.обладнання

повірка 
мед.обладнання

БО " Регіональний 
медичний фонд"

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

канцтовари, медичні журнали, 
бланки 

канцтовари, медичні журнали, 
бланки 



ІV квартал

21,496 21,496 21,496

1,3382 послуги зв'язку та інтернет 1,3382 послуги зв'язку та інтернет 1,3382
4,15602 вогнегасники та їх заправка 4,15602 вогнегасники та їх заправка 4,15602

1,5 1,5 1,5

13,525 будівельні матеріали 13,525 будівельні матеріали 13,525
2,19578 автозапчастини 2,19578 автозапчастини 2,19578

5,4 мед.меблі 5,4 мед.меблі 5,4
14,357 потчний ремонт входа пол-ки 14,357 потчний ремонт входа пол-ки 14,357

1,43 супроводж.бухг.програм 1,43 супроводж.бухг.програм 1,43
0,345 дезинфекція 0,345 дезинфекція 0,345

10,723 384,18464 х 396,19264 х 11,44806 х 510,68050 0,30094

БО " Регіональний 
медичний фонд"

комп'ютерна техніка та 
запчастини до неї

комп'ютерна техніка та 
запчастини до неї

повірка та ремонт медичної 
техніки

повірка та ремонт медичної 
техніки

Всього за рік



Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

Період

Залишок на 01.01.2019р. 0,30094

І квартал

Жукова В.В. 0,8 0,8 0,8

ФОП Новіков В.М. 1,155 1,155 1,155

ФО-П Кисляк К.Ю. 0,3 0,3 0,3

ТОВ "Тайфун-2000" 1,5 1,5 1,5

Устиновська Л.В. 0,35 0,35 0,35

ТОВ Чигринов 2,0 2,0 2,0

6,356 господарчі товари 6,356 господарчі товари 6,356

24,11667 24,11667 24,11667

6,4486 будівельні матеріали 6,449 будівельні матеріали 6,4486

0,68812 автозапчастини 0,68812 автозапчастини 0,68812

2,4340 2,4340 2,4340

50,000 акредитація 50,000 акредитація 50,000
0,88804 послуги зв'язку 0,88804 послуги зв'язку 0,88804
6,23940 медикаменти 6,23940 медикаменти 6,23940

ФОП Малинка О.С. 25,941 25,941 25,941

ІІ квартал

18,724 18,724 18,724

16,7053 медикаменти 16,7053 медикаменти 16,7053

11,964 комп'ютерна техніка 11,964 комп'ютерна техніка 11,964
3,822 миючі засоби 3,822 миючі засоби 3,822
3,480 господарчі товари 3,480 господарчі товари 3,480
7,0706 будівельні матеріали 7,0706 будівельні матеріали 7,0706
0,95253 послуги зв'язку 0,95253 послуги зв'язку 0,95253
1,201 оплата послуг, крім комунальних 1,201 оплата послуг, крім комунальних 1,201

0,53028 повірка лічільника 0,53028 повірка лічільника 0,53028

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

КНП "Міська поліклініка № 26" ХМР  за  1 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 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 натуральні
й 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.

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

ремонт та обслуговувоння 
комп'ютерної техніки

рем.системи канліз. та 
водопостач.

рем.системи канліз. та 
водопостач.

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

канц. товари, медичні журнали та 
бланки



ІІ квартал

5,999 холодильник 5,999 холодильник 5,999
Устиновська Л.В. 0,25 0,25 0,25
ФОП Новіков В.М. 0,8 0,8 0,78
Жукова В.В. 0,8 0,8 0,8
ФО-П Кисляк К.Ю. 0,45 0,45 0,45
ТОВ "Тайфун-2000" 1,5 1,5 1,5

ІІІ квартал ФО-П Кисляк К.Ю. 0,45 0,45 0,45
ФОП Новіков В.М. 1,165 1,165 1,165
Жукова В.В. 0,4 0,4 0,4
ТОВ Чигринов 2,5 2,5 бух.семінар 3,22024 2,5
ТОВ "Тайфун-2000" 1,5 1,5 10,878 1,5

ФОП Косівцов 8,355 8,355 8,355
0,95253 послуги зв'язку 0,95253 послуги зв'язку 0,95253
5,9701 5,9701 5,9701

28,7445 медикаменти 28,7445 медикаменти 28,7445
13,9135 господарчі товари 13,9135 господарчі товари 13,9135
2,14824 автозапчастини 2,14824 автозапчастини 2,14824

7,5 дезінфекція 7,5 дезінфекція 7,5
0,37304 оплата послуг, крім комунальних 0,37304 оплата послуг, крім комунальних 0,37304

11,2 холодильник 11,2 холодильник 11,2
9,641 жалюзі 9,641 жалюзі 9,641

24,275 274,00345 х 298,27845 х 14,09824 х 274,00345 10,4777

БО " Регіональний 
медичний фонд"

поточн.рем.системи 
опалення

БО " Регіональний 
медичний фонд"

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

канц. товари, медичні журнали та 
бланки

Всього за рік
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