
до наказу Міністерства охорони здоров'я України

25.07.2017 №848

Найменування юридичної Всього отримано Залишок

особи(або позначення благодійних невикористаних

Період фізичної особи) пожертв грошових коштів

В грошовій В натуральній формі Перелік товарів тис. грн. Напрямки використання Сума, Перелік використання Сума, товарів та послуг

формі тис. грн. (товари і послуги), і послуг в у грошовій формі тис. грн. товарів та послуг тис. грн. на кінець звітного

тис. грн. натуральній формі (стаття витрат) у натуральній формі періоду, тис. грн.

Від підприємств, 

організацій та 

фізичних осіб

563,4

0 0

563,4

КЕКВ 2220 

"Медикаменти та 

перев'язувальні 

матеріали";  КЕКВ 

2230 "Продукти 

харчування";  КЕКВ 

2240 "Оплата 

послуг (крім 

комунальних"

645,9

0 0

20,7

ПрАТ "Індар" 0 61,8 ліки 61,8 ліки 61,8

Від приватних осіб

0 1128,5

535,4тис. грн. 

ліки; 19,6 

тис.грн. 

медоблад; 

573,5 тис.грн - 

інші товари та 

послуги 1128,5

371,90тис. грн. 

ліки; 19,6 тис.грн. 

медоблад; 364,1 

тис.грн - інші 

товари 1128,5

Херсонська міська 

протитуб. п-ка 0 198,3 ліки 198,3 ліки 198,3

9 місяців 

2018 року

благодійних пожертв, отриманих у грошовій та 

натуральній (товари і послуги) формі

Благодійні пожертви, що були отримані

закладом охорони здоров'я від

фізичних та юридичних осіб

Додаток

Використання закладом охорони здоров'я

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних" за 9 місяців 2018р.



ПАТ НВЦ 

Борщагівський ХФЗ 0 6,5 ліки 6,5 ліки 6,5

Обласна клінічна 

лікарня 0 30,4 ліки 30,4 ліки 30,4

Херсонська обласна 

база 

спецмедпостачання 0 4303,5 ліки 4303,5 ліки 4303,5

КЗ ХМКЛ ім. 

Лучанського 0 5,6 ліки 5,6 ліки 5,6

Херсонський обл. 

благ. Фонд допомоги 

людям алко та нарко 

залежним, їм сім'ям 

та людям без 

притулку "РЕАВІТА" 0 7 інші товари 7 інші товари 7

ООО "Смарти Фемилі" 0 6,4 інші товари 6,4 інші товари 6,4

Фонд "Товариш" 

(Германія) 0 33,7 інші товари 33,7 інші товари 33,7

ХОПТБ 0 2,1 ліки 2,1 ліки 2,1

Київський 

благодійний фонд 

"Здорова нація" 0 0,8 ліки 0,8 ліки 0,8

ПрАТ "Дарниця" 6,5 ліки 6,5 6,5

Херсонський ОЦПБС 0 181,0 ліки 181 ліки 181

Усього: 563,40 5972,10 6535,50 645,9 5972,10

9 місяців 

2018 року




