
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. 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

Всього за 

рік 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0 0,0 

про надходження і використання благодійних пожертв

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. 

від фізичних та юридичних осіб

_______________________________________ за _____ квартал _____ року 

Додаток

до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України

25.07.2017 N 848

Інформація

найменування закладу охорони здоров’я

І квартал 

ІІ квартал 

ІІІ квартал 

ІV квартал 



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. 

ФОП "Черняк"        3,208.40  медикаменти              3,208.40  
 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 4500.00 медикаменти        3,208.40  

Фізична особа           246.00  бумага                 246.00  
 Оплата послуг (крім 

комунальних) 653.85 бумага           246.00  

Фізична особа        1,860.00  

опромінювач 

бактерицидний              1,860.00  

 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 11,898.00

опромінювач 

бактерицидний        1,860.00  

Фізична особа           200.00  кушетка медична                 200.00  кушетка медична           200.00  

Фізичні особи        6,051.86  

перевʼязувальні 

матеріали              6,051.86  

перевʼязувальні 

матеріали        6,051.86  

Фізичні особи           200.00  шафа медична                 200.00  шафа медична           200.00  

Фізичні особи               7.20  ветошь                     7.20  ветошь               7.20  

Фізичні особи 25370.21            25,370.21  

       25,370.21       11,773.46             37,143.67          17,051.85       11,773.46            59,664.36  

Фізична особа           246.00  бумага                 246.00  

 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар
               54.31  бумага           246.00  

Фізичні особи               1.48  ветошь                     1.48  ветошь               1.48  

Фізичні особи        3,315.64  

перевʼязувальні 

матеріали              3,315.64  

перевʼязувальні 

матеріали        3,315.64  

ФОП "Черняк"        5,316.94  медикаменти              5,316.94  медикаменти        5,316.94  

ФОП "Пазенко"           520.00  продукти харчування                 520.00  продукти харчування           520.00  

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. 

ІІ квартал 

про надходження і використання благодійних пожертв

Додаток
до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України

25.07.2017 N 848

Інформація

І квартал 

від фізичних та юридичних осіб

___Міська лікарня №4____ за _I_ квартал 2018 року 
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 



Фізичні особи           800.00  принтер                 800.00  принтер           800.00  

Фізичні особи        3,870.00  господарчі товари              3,870.00  господарчі товари        3,870.00  

Фізичні особи        3,308.00  продукти харчування              3,308.00  продукти харчування        3,308.00  

ФГ "Владам"      11,800.00  

візок для 

транспортування 

пацієнта            11,800.00  

візок для 

транспортування 

пацієнта      11,800.00  

АТ "Київський 

вітамінний завод"        8,498.80  медикаменти              8,498.80  медикаменти        8,498.80  

Фізичні особи        32,189.08             32,189.08  

       32,189.08       37,676.86             69,865.94  54.31      37,676.86  91799.13

0,0 0,0 

Всього за 

рік        57,559.29       49,450.32                                  -             107,009.61                                       -            17,106.16                                  -         49,450.32  

ІІ квартал 

Головний бухгалтер                        Г.І.Бордан

ІІІ квартал 

ІV квартал 


